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ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއާދެ، ްފެށުނީ. ވަނ74ްްަޖަލ�ސާ

ްވަޑައި ްމަރުޙަބާްޖަލ�ސާއަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެނ�ދެއ�ވި

ްއެޖެނ�ޑާގައިްމިވަނީްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަް ްޖަލ�ސާގެ ދަނ�ނަވަނ�.ްމިއަދުގެ

 15ވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިނ�ްޚާއ�ޞ5�ްްަމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ް ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްސޮއިކުރައ�ވ�2ްްާމަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރުނ�

ްއިތުބާރުްފޮނުއ�ވާ ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ފައިވާ

ްކުރިއަށ�ް ްމައ�ސަލަ ްއެ ްމިއަދު ްއާދެ، ްހުށަހެޅުނ�. ްމައ�ސަލަ ނެތ�ކަމުގެ

ްއެރުވުމުގެް ްފު�ުރުޞަތު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ގެނ�ދަވާއިރު

ްއެނ�މެް ްބޭނުނ�ވޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކައެއ� ްދެތިނ� ނޑު ްއަޅުގަ  20ކުރިނ�

ްބޭނުނ�ވަނީްފު ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްވާހަކައެއ�ގެ ރަތަމަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްމި ްމައ�ސަލައަކީ ްމިވާ ހުށަހެޅިފައި

ރައީސ�ްޚާއ�ޞަްމަޖިލިސ�ްހިނ�ގެވުމުގެްގޮތުނ�ްކުރައ�ވާފައިވާްކަނ�ތައ�ތަކާް

ްއެް ްވާހަކަދައ�ކަވާއިރު ްއެގޮތުގައި ްއެހެނ�ކަމުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްބެހޭގޮތުނ�.

ްދެން� ްނުދެއ�ކެވުނ�. ްވާހަކަ ްގޮތަށ� ްނިސ�ބަތ�ވާ ްޒާތަށ�  25މެނ�ބަރުގެ

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްމައ�ސަލަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއިތުރަށ� ްއަދި ނޑު އަޅުގަ

ްއެބަވޭ.ް ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައި ްސަބަބުތައ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމައ�ސަލަ މެނ�ބަރުނ�
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ރުނ�ނަށ�ްޖަލ�ސާގެްތެރޭގައިވެސ�ްއަ�ަދިްއެްސަބަބުތައ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަ

ްސަބަބުތަކުގެް ްއެ ްގެނ�ދެވުމުގައި ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ހުށަހެޅުއ�ވޭނެ.

ްއެހެނ�ް ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެމެހެއ�ޓެވުމަށ� ްވާހަކަފުޅު  30ތެރޭގައި

ްއެް ްހުނ�ނަގޮތުނ� ްހަމަޖެހިފައި ްގަވާއިދު ްމި ްސަބަބުތަކަކީ ްއެ މިދެނ�ނެވީ

ްޖަވާ ްފަރާތަށ� ްއެްނިސ�ބަތ�ވާ ްއެއ�ޗަކަށ�ވާތީ ްމުހިނ�މު ބުދާރީވުމަށ�

ނޑ4ްްުސަބަބުތަކުގެްތެރޭގައިްވާހަކަްހިފެހެއ�ޓެވުމަށ�.ް ވަނަްކަމަކަށ�ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ�

ްގަވާއިދުގައިވާް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްފަދައިނ�  35އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްއިލެކ� ްމިހާރު ްސިސ�ޓަމެއ�ްގޮތުގެމަތިނ� ްލެވޭ ްވޯޓުވެސ� ްގޮތުނ� ޓ�ރޯނިކ�

ްސިސ�ޓަމް� ްއެ ްވޯޓަށ�ދާއިރު ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިވަނީ. ބެހެއ�ޓިފައި

ްކަނ�ތައ�ް ްވޯޓުގެ ްއަދި ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާނީ. ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުލުމުގެ މެދުވެރިކޮށ�

ްއެނގޭނެް ްސާފުކޮށ� ްގޮތ� ްއޮޕަރޭޓ�ކުރެވޭ ްސިސ�ޓަމ� ްއެ ކުރިއަށ�ދާއިރު

ްޢިއ�ް ްވިސ�ނަވަނ�ޖެހޭްލިޔުމެއ� ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައިވާނެ. ްމެނ�ބަރުނ�ގެ  40ޒަތ�ތެރި

ްއެފަހަރުް ްއެއ�ފަހަރު. ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވޯޓަށ� ްއެއ�ކަމަކީ ނޑު މައިގަ

ްބަޓަނ�އަށް� ްއޮނ�ނަ ްއެކަމަށ� ްބޭފުޅުނ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ އެގޮތަށ�

ްބަޓަ ްއަނެއ� ްއޭގެ ްބޭފުޅުނ� ްފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ ްއަދި ނ�އަށް�ފިއ�ތެވުނ�،

ްބޭނުނ�ފުޅުނުވާް ްދެއ�ވަނ� ްވޯޓު ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްއެދި ފިއ�ތެވުނ�

ްމީގައިް ްފިއ�ތެވުނ�. ްބަޓަނ�އަށ� ްއޮނ�ނަ ްއެކަމަށ�  45މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްމިގޮތުނ�ކުރެް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްތިއ�ބެވި ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�

ްމިހެނ�ް ްކަމެއ�. ްމުހިނ�މު ްއެއީ ްދެއ�ވުނ� ްވޯޓު ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ�

ްއެއީް ްދެއ�ވުނ� ްވޯޓު ްގޮތަކަށ� ްއެއ� ްތިނ�ގޮތުނ�ކުރެ ްމި މިދެނ�ނެވީ

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވަނ4ްްީމުހިނ�މުކަމެއ�.ްދެން� އަޅުގަ ވަނަްކަމަކަށް�

ްމިހާރުް ްގެނ�ދިއުމުގަ�ައި ްކުރިއަށ� ްމަޖިލިސ� ްމި ްމައ�ސަލައަކީ  50މި

ްކަމު ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ނޑުމެނ�ނަށ� ގައިްއަޅުގަ

ްއެހެން� ްނުނިމެނީސ� ްމިކަނ� ްއަދި ްއެބަވޭ. ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ގަވާއިދުގައި

ްއެހެނ�ކަމުން� ްނުގެނ�ދެވޭނެ. ްކުރިއަށ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކަމެއ� އެއ�ވެސ�

ްނިނ�މަވައިދެއ�ވުނ�.ް ްގޮތެއ� ްމިއަދުްމިްމައ�ސަލައާއިމެދު ނޑުްއެދެނީ އަޅުގަ
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ްނިނ�މެވުމުގައިްނުވަތަްނިނ�މަވައި ްގޮތެއ� ނޑުްއެދޭްމިއަދު  55ދެއ�ވުމަށ�ްއަޅުގަ

ްޚާއ�ޞަް ްއާދެ، ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަކުނ� ްނިމޭ ްމިއަދު ްސަބަބަކީވެސ� އެއ�

ްދެން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޖެހިއ�ޖެނަމަ ްއިނ�ތިޚާބުކުރަނ� ްރައީސ�އެއ� މަޖިލީހުގެ

އެކަމައިގެނ�ްއެނ�މެްފުރަތަމަްދާނ�ޖެހޭނީ.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރުްކުރިއަށ�ްއޮތ�ް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްހަފ�ތާގައި ްއޮތީ ްލިބެނ� ްމަސައ�ކަތ3ްްުނ�ނަށ� ދުވަހުގެ

ްއިނ�ތިޚާބުކުރުމުގައިް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްކުރީގައި ްމީގެ  60ދުވަސ�.

ް ްއެ ްވިސ�ނާއިރު ްދަތިތަކަށ� ްލިބޭނ3ްްެދިމާވެފައިވާ ްއެކަމަށ� ދުވަސ�

ްކަމުގައިް ްމުހިނ�މުކަމެއ� ްދެއ�ވުމަކީ ްނިނ�މަވައި ްގޮތެއ� ްމިއަދު ގޮތަކަށ�

ްދެކެނ� ނޑު ްހަފ�ތާގެްއަޅުގަ ްއަނ�ނަ ްވިދިގެނ� ްއެއަށ�ފަހު ްއިތުރުނ� ްމީގެ .

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމައ�ޗަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްކަމަކަށ� ްފުރަތަމަ އެނ�މެ

ްއެްމައ�ސަލަް ްހުށަހެޅުނ�.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ ްމައ�ސަލަ  65އިތުބާރުްނެތ�ކަމުގެ

ްމިް ްމަޖިލީހަށ� ްކުރިނ� ްގެނ�ދިއުމުގެ ްކުރިއަށ� ްހުށަހެޅިގެނ� ހާރުްމަޖިލީހަށ�

ްކުރަނ�ޖެހޭް ްއޭގެފަހުނ� ްއަދި ްނިމި ްގޮތަކަށ� ްމައ�ސަލަ ްމިވާ ހުށަހެޅިފައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފު�ުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްއެކަމެއ�ވެސ� ްއޮތ�ނަމަ ކަމެއ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމުގައި ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްއެއީ ްދެއ�ވުނ� މެނ�ބަރުނ�

ްމިއަދު ްޤަސ���ދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު  70ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްދެކެނ�.ްމިގޮތަށ�

ް ްމިއަދު ްކުރުކުރައ�ވާ ްވީހާވެސ� ްވާހަކަފުޅު ޖަހާއިރ1�:22ްްުމެނ�ބަރުނ�

ްގޮތަކަށ�ް ްދެވޭނެ ްވޯޓަށ� ްނިނ�މާލާފައި ްބަޙުސ� ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެދިް ްކޮށ�ދެއ�ވުމަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ތަނ�ދެއ�ވުނ�.

ްދަނ�ނަވަނ�. ްއިޚުލާސ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ނޑު އާދެ،ްްއަޅުގަ

ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގެްފު�ުރުޞަތުް ްމިވާްމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅިފައި  75މިވާހަކަކޮޅަށ�ފަހު

ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުމުގެް ްކުރިއަށ� ްބަޙުސ� ްއެކަމަށ� ްއަރުވާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްފު�ުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް80 

ނޑައެްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްކަ ްނިޔާ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިސ�ނަވާް`. ްނިކަނ� ްޅުއ�ވީ
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ްވަފާްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްއާކޮށ� ްފިކުރު ްއޮތަސ� ްޚިޔާލެއ� ްބައ�ލަވާ ްމިކަނ� ްއޮތީމާ ްނިޒާމެއ�

ްނިކަން�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑައެޅުއ�ވީ ްކަ ްނިޔާ ްނިނ�މަވާ ްމިހިނދު ްޖަލ�ސާ މިއާދެވުނު

ްބައ�ލަވާްޚިޔާލެއ�ްއޮތަ ްއޮތީމާްނިކަނ� ްނިޒާމެއ� ްއާކޮށް�ވިސ�ނަވާ ްފިކުރު ސ�

 85ްވަފާްނިޔާގައިްމިްޖަލ�ސާްމިހިނދުްވިސ�ނަވާ....

 

 

ްނުކުތާއަކަށ�ތޯްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮނ� ްމިއުޅެނީ ްޚިލާފުވެގެނ� ްގަވާއިދާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެއ�ވާފައިް ްވިދާޅުވެ ްމާއ�ދާއެއ�ވެސ� ްޚިލާފުވާ ްއެ ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވާ ރަނގަޅަށ�

ނޑުްމިއަދުްޤަސ���ދުކުރަނީްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވީ  90މަްރަނގަޅުވާނެ.ްދެނ�،ްއަޅުގަ

ް ްގިނަވެގެނ� ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ� ްނަނ�ގަވާ ްނުކުތާ މިނެޓ3ް�ްނިޒާމާބެހޭ

ްނިޒާމާބެހޭް ްހުރިގޮތުނ� ްގޮސ�ފައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިހާރު ްއެއީ އެރުވުމަށ�.

ްއެް ްނުވަތަ ްނުނިމި ްގޮތ�ތަކެއ� ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަތަކެއ� ްދިގު ނުކުތާގައިވެސ�

ްކުރިއަށ�ް ްމަސައ�ކަތައިގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ތަކުރާރުވެގެނ�ދާއިރު

ްޚިލާފަށ�ް ްގަވާއިދާ ްޚިލާފުވަނީ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއެހެނ�ވީމަ،  95ނުދެވޭތީ.

ްމިގެނ�ދަނީްކޮނ�ްމާއ�ދާއަކަށ�ތޯްދަނ�ނަވައިްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްކުރިއަށް�ްމެނ�ބަރުްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީް ްވާހަކައައިގެނ� ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�،  100ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަދިވެސ�ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްފަށައިގަތީ. ްމި ްއަލިކުރަނ�ވެގެނ� ްމަގު ނޑު ްއަޅުގަ ްދިއުމަށ�ޓަކައި

ްރަނގަްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޮޑުކަމުނ� ްއަސަރެއ�ގެ ްހުރި ްޚިޔާލުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެްހަމަ ޅަށ�

ްލަފ�ޒުްނުދެނ�ނެވިގެނ�ްތަކުރާރުކޮށ�ލާނަނ�.ް

ް

ް105 

ްގަވާއިދާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިދަނ�ނަވަނީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހިނގާކަމަށ�ވަނ�ޏާް ްމައ�ސަލަ ްޚިލާފަ�ަށ� ްގަވާއިދާ ްނުވަތަ ޚިލާފުވެގެނ�

ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްނެނ�ގެވެނީ. ްނުކުތާ ްކޮނ�ްނިޒާމާބެހޭ ްޚިލާފުވަނީ އެ

ްމާއ�ދާއަކާތޯްވިދާޅުވެްދެއ�ވުމަށ�ްއަދިްއެއ�ފަހަރުްތަކުރާރުކޮށ�ްދަނ�ނަވަނ�.ް
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ް110 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްނުކުތާއެއ�ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނިޒާމީ ްމެނ�ބަރު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއުތުރުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު

ްްރާހީމް�މުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިކުރަނީ ްގ13ްްެއަރިސ� ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްއޮތީމާްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމެއ� ްވިސ�ނަވާ ްނިކަނ� ނޑައެޅުއ�ވީ ްކަ ްނިޔާ ްދަށުނ�.  115)ނ(ްގެ

ްމިއާދެވުނު�ުް ްފަވާ�ާ ްއާކޮށ� ްފިކުރު ްއޮތަސ� ްޚިޔާލެއ� ްބައ�ލަވާ މިކަނ�

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްގައިްވަނ13ްްީގެްޖަލ�ސާްމިހިނދުްވިސ�ނަވާ.ްގަވާއިދުް

ްހިމަނާނީްއެްޖަލ�ސާގެްނިނ�މުމަށ�ްނުވަތަްކުރުމަށް� ްއެޖެނ�ޑާގައި ޖަލ�ސާގެ

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްހިމެނުމަށ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްލަފާގެމަތިނ� ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްކަނ�ކަނ�ްސާފުކޮށ�ްއެނގޭނެް ނޑައަޅާްކަނ�ކަމޭ.ްމިގޮތުނ�ްއެޖެނ�ޑާކުރެވޭ  120ކަ

އަދިްއެކަނ�ކަނ�ްނިނ�މުމަށ�ްނުވަތަްކުރުމަށ�ްއެދޭްތަރުތީބުވެސް�ްމިނ�ވަރަށ�

ްރައީސ�،ްމިްމަޖިލީހުގެް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެނގެނ� އެޖެނ�ޑާގައި

74ްް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފޮނުއ�ވި ްސިޓީއާއެކު ްޖަލ�ސާގ76ްްެވަނަ ވަނަ

ނަްވ74ްަވަނަްސިޓީއާއެކުްފޮނުއ�ވެވިްމިްމަޖިލީހުގ88،99ްްެއެޖެނ�ޑާއާއިް

 125ޖަލ�ސާްއާދެ،ްމިްޖަލ�ސާގެްއެޖެނ�ޑާްލިބުނު.ްމިއީްލިޔުމުގައިްހުރިްއިމ�ލާް

ްރަނގަޅަށ�ް ްފިސާރި ްކަނ�ކަމުގައި ްމިފަދަ ްޤަބޫލުކުރެވިދާނެ. ކުށެއ�ކަމުގައި

ްދެނ�ނެވުމަކީް ްޖެހޭނެކަމުގައި ތައ�ޔާރުވެވަޑައިގަނ�ނަވަނ�

ްމިދެނ�ނެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަމެއ�. ްއަރިސ�ކޮށ�ލަނ�ޖެހޭނެ 3ްވި

ްލިބުނުް ްް�ސިޓީއާއެކު ްލިޔެވިފައިވާ ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްވަނީ 3ްްއެޖެނ�ޑާގައިވެސ�

ް ްނަނ�ބަރު ްއެޖެނ�ޑާގެ ްއެއީ ްހިމެނިފައި. 1ްްކަމެއ�  130އަކުރުނ�8ްްގައި

ްލިޔެވިފައިވާްޖަލ�ސާްފެއ�ޓުނ�.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ްމިހާރުވެސ� ްމެނ�ބަރު ްހަމަވެއ�3ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�،ްމިނެޓ� ޖެ.

ްހުށަހަޅުއ�ވާް ްތި ްކުރުކޮށ� ްވީހާވެސ� ްމިދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ  135އެހެނ�ވެގެނ�

ްއޮތ�ް ްއެޖެނ�ޑާގައި ްއޮތީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�. ނުކުތާ
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ްއެއީް ްއޮތުމުނ� ްކުށެ�ެއ� ްއަކު�ުރުގެ ްނުވަތަ ްއޮތުމުނ� ްކުށެއ� ލިޔުމުގެ

ްނޯ ްބެލެވޭކަށ� ްކަމަކަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ްއެހެނ�ވީމަ،ްނޒާމާބެހޭ ނ�ނާނެ.

ްދެކޭގޮތުގައިް ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކައަކީ ްވިދާޅުވާ ްތި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ތިްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާްކުށެއ�ްއޮވެގެނ�ްއެް  140ވެއ�ޖެއ�ޔާްހަމަްލިޔުމެއ�ގައިްއޮތް�

ްބެލެވޭކަށް� ްޚިލާފަށ�ކަމަށ� ްގަވާއިދާ ްމިހިނގަނީ ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ކުށަކުނ�

ްޢިއ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެރުވުނުްނޯނ�ނާނެ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަށ� ޒަތ�ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބައ�ލަވާއިރު ްގޮތަށ� ްބޭނުނ�ކުރެއ�ވި ްތިޔަ ފު�ުރުޞަތު

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްނެތޭ. ްއެރުވޭކަށ� ްފުރުޞަތު ްއިތުރަށ� ްދެނ� ދަނ�ނަވާނީ

 145ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްނުނިމޭ.ްްތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްއަރިއަ ްއަރިސ�ކޮށ� ްއަދި ްނިޒާމު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހަމަވެގެނ�ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްވަގުތުކޮޅު ްދެއ�ވި ްތި ްމިދަނީ. ްކުރިއަށ�  150ްއެކަ�ަމައިގެނ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިގުޅައިގަތުމަކީ ްޙައ�ޤު ނޑުގެ ކޮށ�ގެނ�ވާނެްްއަޅުގަ

ްތަން� ްނިޒާމަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނުދެކެނ�. ނޑެއ� ްއަޅުގަ ކަމެއ�ކަމަށ�

ްމިް ްދާގޮތަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުރިއަށ� ްއަދި ހޯދުމަށ�ޓަކައި

ްއަރިސ�ކޮށ�ލުމަކީް ްވާހަކަ ްއުޅޭްނިޒާމުގެ މަޖިލީހުގައިްމިހާރުްމިްނަގައިގެނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�. ނޑު ްކުރިން�ްއަޅުގަ ްމީގެ  155ރައީސ�،

ްނުކުތާއެއ�ް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްމަޖިލީހުގެ ހިނގާދިޔަ

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ� ްއެޖެނ�ޑާގައި އަރިސ�ކުރުމުނ�ްއެދުވަހުގެ

ްޖަވާ ްޖަލ�ސާްދެއ�ވި ްމި ްމިއަދު ްއެރުވުމުނ�ވެސ� ްހަނދުމަފުޅުކޮށ� ބު

ްއަ ްނިނ�މާލަނ�ޖެހޭނެކަމުގައި ްއެއީްމިހިސާބުނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ޅުގަ

ްދެނ�،ް ްހުށަހެޅިއ�ޖެ. ްމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅުނ�. ްމައ�ސަލަ ްމިއޮތީ  160އެޖެނ�ޑާގައި

ްކަމަށ�ވަނ�ޏާް ްކުރިއަށ�ދެވޭ ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ� ްނިނ�މާލުނ�. އޮނ�ނާނީ

ް ްގަވާއިދުގެ ްކުރެވ13ްްޭއެއީ ްދަށުނ� ްގެ ް)ނ( ް)ށ(، ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއެހެނ�ވީމަ ްބޭއިނ�ސާފަކަށ�ވާނެ. ްމިއޮތީް، ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާއަށ� މިހިނދު
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ްމިވާހަކަް ްނިނ�މާލަނ�. ްޖަލ�ސާ ްޖެހޭނީ ްދެނ� ްއެއަށ�ފަ�ަހު ހުށަހެޅިފައި.

ނޑުްނިޒާމައިގެނ�ް  165އަރިސ�ކޮށ�ލުމުގެްބޭނުމުގައިްމިއަދުގެްއެޖެނ�ޑާގައިްއަޅުގަ

ްތެދުވީ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ނޑުްޝުކުރިއ�ޔާ،ްއާދެ،ްނެނ�ގެވިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއާއި

ްއެއ�ވެސ�ް ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްއެ ްހުށަހެޅި ްމައ�ސަލަ  170ދަނ�ނަވާނީ

ނޑުމެނ�ނަކަށް� ްއަޅުގަ ްނުލިބި ްފުރުޞަތެއ� ްވާހަކަދައ�ކާނެ ްއަދި ބޭފުޅަކު

ްނިޒާމާބެހޭް ްނޯނ�ނާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްނެނ�ގެވި ްނިނ�މޭކަށ�ވެސ� މައ�ސަލައެއ�

ް ްދެން�ނުކުތާއަކީ ްއާދެ، ްނެތ�. ްބެލެވޭކަށ� ްކަމަކަށ� ްނުކުތާއެއ� ރަނގަޅު

ނޑުްފު�ުރުޞަތުްއަރުވަނ�ްމިއޮތީްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް އަޅުގަ

ރަޝީދުްޙަސަނ�އަށ�.ް  175ްޙުސައިން�

ް

ްމިއަދުްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ނޑުގައި ްކޮ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. .`ް

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�.ްްްސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރަޝީދުްޙަ ްބޮޑު ްވަރަށ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތަކީ ްމިއޮތ� އެޅިފައި

ނޑުމެނ�ްމިއަދުްމިތަނަށ�ްއެއ�ވެްމިތިބީްވަރަށ�ްމުހިނ�މުް ޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުގަ

 180ވަނަްމާއެ��ދާގެްދަށުނ�ްބާރުތަކެއ99ް�ްކަމަކާމެދު.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްބޭފު ްލިބޭ ްމިތަނަށް�އިޚުތިޔާރުތަކެއ� ްމައ�ސަލަ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ޅެއ�ގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިވަނީ. ހުށަހެޅިފައި

ވާހަކަދައ�ކާއިރުްހަމަްކަމާްބެހޭްވާހަކަްފިޔަވައިްއެހެނ�ްވާހަކަްނުދެއ�ކުމަށް�

ްމިވާހަކަް ްޙާލު ްބަލައިގަނ�ނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިލ�ތިމާސ� ްކުރެއ�ވި ރިޔާސަތުނ�

 185ވަނަްމާއ�ދާގައިްމިބުނަނ99ްްީށައިގަނ�ނަނީ.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްމިްފަ

ރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްއެނ�މެހާްކަނ�ތައ�ތައ�ްހިނ�ގުމާްމަޖިލީހުން�

ްބާއ�ވާް ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްނިނ�މުމަށ�ޓަކައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ

ްމަޖިލީހު ްއަދި ްބަލަހައ�ޓާ ްރިޔާސަތު ްޖަލ�ސާތަކުގެ ްފާސ�ވާްއެ ނ�

ް ްފޮނުވާނ7ްްީކަނ�ތައ�ތައ� ްރައީސުލ���ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ް ްހަމައެގޮތަށ� ްރައީސ�ކަމަށ�. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ  190އަހަރުގ1ްްެރައ�ޔިތުނ�ގެ
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ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއ�ޞަ ްއެކުލަވާލި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމުއ�ދަތަކަށ�ފަހު ދިގު

ްމަޖިލ4ްީގަވާއިދުގެް ްމިބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ްރައީސ�އަކީ ހުގެ

ްއަދިް ްނެތި ްބައިވެރިވުމެއ� ްމައ�ސަލަތަކުގައި ްބަޙުސ�ކުރެވޭ ޖަލ�ސާތަކުގައި

ްގަވާއިދުގައިވާް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްޖެހުމެއ�ނެތި ްފަރާތަކަށ� ވަކި

ްގޮތުގެމަތިން� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްނިނ�މުނ�ތަކާވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި  195ގޮތުގެމަތިނ�

ނ�މެހާްކަނ�ކަނ�ްހިނ�ގުމުގެްއެނ�މެްއިސ�ވެރިޔާއޭ.ްޖަލ�ސާތަކާްމަޖިލީހުގެްއެ

ްދަށުނ�ވެސ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްދަށުނ�ވެސ� ްގަވާއިދުގެ އެހެނ�ވީމަ،ްމި

ްބޭފުޅެއް� ްކޮނ�މެ ްއެއީ ްއަދި ްބޭފުޅަކަށ� ްހުނ�ނަ ްރައީސ�އަކަށ� މަޖިލީހުގެ

،ްކަމުގައިްވީނަމަވެސ�ްޒިނ�މާތަކަކާްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތަކެއ�ްއެބަދޭ.ްއެހެނ�ވީމަ

ްއޭނައަކީް ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ކަމަށ�. ްވަކި ްދެކެނ�ވާނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  200އޭނައަކީ

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްފަރާތެއ�ކަމަށ� ްމިނިވަނ�ވެގެނ�ވާ ްބާރުތަކުނ� ްހުރިހާ އެހެނ�

ްބާރުގެް ްނުފޫޒާ ްފަރާތެއ�ގެ ްވަކި ްއެފަރާތަކީ ްއަދި ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ.

ްޤަބޫލުކު ްމީހެއ�ކަމަށ� ްގޮސ�ފައިވާ ްނޫނީ ްދާ ްއެކަމެއ�ްދަށަ�ަށ� ރެވޭނަމަ

ްހަމަޖެއ�ސުމަކީވެސ�ް ްގޮތަކަށ� ްނުވާނެ ްއެގޮތަށ� ްއެކަނ� ފާޅުކޮށ�

ނޑުމެނ�ްމެނ�ބަރުނ�ގެްމައ�ޗަށ�ްއޮތ�ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�.ްއާދެ،ްމިއަދުް  205އަޅުގަ

ްމިދައ�ކަނީް ްމިވާހަކަ ްއައިސ� ްމިތަ�ަނަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ހަމަގައިމުވެސ�

ްއިތު ްއޮތ� ްރިޔާސަތާމެދު ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްގެއ�ލިފައިވާތީ.ްއަޅުގަ ބާރު

ްބޭފުޅުން� ްސޮއިކޮށ�ފައިވާ ްލިޔުމުގައި ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ނޑުމެނ�ގެްހިތުގައިް މިގޮތަށ�ްހުށަހަޅަނ�ޖެހެނީްމިްމައ�ސަލައާއިްހެދި.ްއަޅުގަ

ްއަދާކުރަނ�ޖެހޭް ްމިބުނާގޮތުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއަދި ްގަވާއިދުގައި  210މި

ްކުޅަދާ ްއަދާކުރުމުގެ ްޖެހުމެއ�ނެތިްވާޖިބުތައ� ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ނަކަނ�

ްރައީސ�ކަމުގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްމިވަގުތު ްބޭފުޅެއ�ކަމުގައި އަދާކުރެވޭނެ

ްފަރާތ�ް ްއިނ�ތިޚާބުކޮށ�ފައިވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ހޮވިވަޑައިގެނ�ފައިވާ

ްސަބަބުތައ�ް ްއޭގެ ްއާދެ، ްނުކުރެވޭތީ. ްޤަބޫލު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްހުށަހެޅިްލި  215ޔުމުގައިވެސ�ްޚުލާސާްގޮތެއ�ގައިްބަޔާނ�ކުރެވިފައިްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްބަލައިލަނ�ޖެހޭ ްއެ�ެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްއޭގެ އެވަނީ.

ްވާޖިބުތައް� ްއޭނަގެ ްކޮބައިކަނ�. ްޝަރުތުތަކަކީ ްމިޖެހޭ ްހުނ�ނަނ� ރައީސ�ގެ
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ްޤާ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވަނ99ްްަނޫނުއަސާސީގެ

ްބަޔާނ�ް ްމަޖިލީހުގެްްކުރެވިފައިްމިވަނީ.ްއާދެ،މާއ�ދާގައި މަޖިލީހުގެްރައީސަކީ

ްނެތިް ްބައިވެރިވުމެއ� ްމައ�ސަލަތަކުގައި ްބަޙުސ�ކުރެވޭ  220ޖަލ�ސާތަކުގައި

ްމަޤ�ޞަދާމެދުް ްމީގެ ްއެބަވޭ. ްބޭފުޅަކަށ� ޢަ�ަމަލުކުރައ�ވަނ�ޖެހޭ

ްމަޖިލީހުގެް ްއޭނައަކީ ްބޭނުމަކަށ�ވަނީ ްމީގެ ްވިސ�ނާލާއިރުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްނުވުނ�.ްކަނ�ތަ ްބޭފުޅަކަށ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ ްގެނ�ދިއުމަށ� ްވަކިގޮތަކަށ� އ�ތައ�

ްވަރަށ�ް ްހަމަ ްމިއީ ްޖެހުމެއ�ނެތި ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްއަދި ްމިއޮނ�ނަނީ ދެނ�

އެބުނަނީްވަކިްފަރާތަކަށ�ްޖެހުމެއ�ްނެތިއޭް އާދައިގެްދިވެހިްބަހުން�  225ޚާ�ާލިސް�

ްމިް ްގެނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްހަނދާނަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މަޖިލިސް�ްއިނގޭތޯ.

ްޕާޓީތަކާް ްސިޔާސީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހިނގަމުނ�ދަނިކޮށ� އެކުލަވާލެވިގެނ�

ްމިދަނީ.ްއަދިްރާއ�ޖޭގެްކަނ�ތައ�ތައ�ް ކަނ�ކަނ�ްރަޖިސ�ޓ�ރީކުރެވިްހިނގަމުނ�

ްމިކަނ�ކަނ�ވެގެނ�ް ްޕޮލިޓ�ސައިޒ�ވެ ްމިދެނ�ނެވި ްބެލެވި ްނަޒަރަކުނ� ސިޔާސީ

ްހަމަގައިމުވެސ�ްމަ ްވަކިްމިދިޔައީ.ްދިޔައިރުގައި ްހުނ�ނެވީކީ ްރައީސ�  230ޖިލީހުގެ

ްވަކިް ްއަދި ްއޮތީ ްދެނ� ްނޫނ�. ްނުގެނ�ނެވިއެއ� ފަރާތަކަށ�ޖެހިވަޑައި

ްޢަމަލީގޮތުން� ްހިމެނިވަޑައިގެނ�ނެވިޔަސ� ްއެމަނިކުފާނު ޕާޓީއެއ�ގައި

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްއެވެސ� ްއުޅުއ�ވާތޯ ްއެމަނިކުފާނު އެކަނ�ކަމުގައި

ސ�ްއަޅުގަނޑުްފަހުނ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްކުރެވިދާނެްސުވާލެއ�.ްއޭގެްވާހަކަވެ

ްގޮތުގެމަތިނ�ނޭ.ް ްގަވާއިދުގައިވާ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްއޮތީ  235ދެނ�

ޤާނޫނުއަސާސީގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސ�އާއިްބެހޭގޮތުނ�ް

ް ްމިއޮތީ ްވާހަކަތައ� ްކުރައ�ވަނ�ޖެހ99ްްޭއޮތ� ްއެމަނިކުފާނު ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްދެނ� ްގަވާއިދުގައިްްކަނ�ތައ�ތައ�. ްމި ްގޮތުގެމަތިނ�. ްގަވާއިދުގައިވާ ްމި އޮތީ

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްގިނަ ވަރަށ�

ްއެބަވޭ.ް ްޤަރާރުކުރެވިގެނ� ްލިޔެވިފައި  240ކުރައ�ވަނ�ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ�

ްގަވާއިދުގައިް ްމި ްމިވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްމައ�ސަލަ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެ ްޚާއ�ޞަްކަ ްކުރެއ�ވުމުގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބައެއ� ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާ ނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްއިހުމާލުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ� ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ްމިްމަޖިލިސް� ްފައިދާހުރިްގޮތަށ� ްއެނ�މެ ްމަޖިލިސ� ްމި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ްއަދި
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ްފޮނު ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްމަޤ�ޞަދެއ�ކަމަށ�  245އ�ވިްއުފެއ�ދެވުމުގެ

ްދެކެވުނުް ްއެކުލަވާލުމަށ�ފަހު ްމަޖިލިސ� ްމި ްއޭގެފަހުނ� ްއަދި ލިޔުމުގައިވެސ�

ްބޭނުނ�ތަކެއ�ގައިް ްވަކި ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްމަޖިލީހަކީ ްމި ވާހަކަތަކުގައިވެސ�

ްމަޖިލިސް� ްމި ްއެއ�ގޮތަށ� ްދޭހަވުނ�ތަކާ ްދޭހަވާ ްމަޖިލީހެއ�ކަމަށ� އުފެދިފައިވާ

ްމަޖި ްރިޔާސަތުނ� ްމިއަދު ްމިކަން�ގެނ�ދިޔުމުގައިވެސ� ްރިޔާސަތުނ� ލީހުގެ

ްމިް ްހަމައެގޮތަށ� ްދެނ� ްޤަބޫލުކުރާތީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  250ނުކުރެއ�ވޭނެކަމަށ�

ްއެއ�ގޮތަށ�ވެސ�ް ްނިނ�މުނ�ތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިތުރުނ� ގަވާއިދުގެ

ްވަކިް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއީ. ްބޭފުޅެއ� ޢަ�ަމަލުކުރަނ�ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާ

އެބަހު ރިްމިްމަޖިލީހުގެްނިނ�މުތަކޭްއެބުނަނީކީްނިނ�މުނ�ތަކެއ�ްވަކިްގޮތަކަށް�

ްއެކަނ�ޏެއ�ްނޫން� ްނިނ�މާްނިނ�މުނ�ތަކަކަށ� ްމިްމަޖިލީހުނ� އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްހިމެނޭނީް ްނިނ�މުނ�ތަށ�ވެސ��� ްޤާނޫނީ ްނިނ�މާ ްކޮމިޓީތަކުނ� ްމަޖިލީހުގެ  255މި

ްއެނ�މެހާް ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލ�ސާތަކާ ްދެނ� ްގޮތުގައި. ްނިނ�މުނ�ތަކުގެ މަޖިލީހުގެ

ްހުނ�ނަވަނ�ޖެހޭނީްކަނ�ތަ ްއިސ�ވެރިޔަކަށ� ްއެނ�މެ ްހިނ�ގުމުގެ އ�ތައ�

ްއެމަނިކުފާނުް ްކުރެއ�ވުމުގައި ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްއެހެނ�ކަމުނ�، އެމަނިކުފާނު.

ްފަރާތަކަށ�ނުޖެހިް ްވަކި ްއެމަނިކުފާނަކީ ްއަދި އިހު�ުމާލުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާތީ

ްޙަޤީ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ްބޭފުޅެއ�ކަމަށ� ްކުރެއ�ވޭ ްމިްއެކަނ�ކަނ�  260ޤަތުގައިވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމިއުޅެނީ. ްއައިސ�ގެނ� ްމިތަނަށ� މައ�ސަލަތައ�

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއޮތީ ްކުރިމަތީގައި ތިޔަބޭފުޅުނ�

ްމީގައިވާް ްލިޔުނ�. ްހުށަހެޅުމުގެ ްމައ�ސަލަ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ރައީސ�ގެ

ްއާ ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްކުރުކޮށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަްނުކުތާތައ� ދެ،

ްގަވާއިދުތަކާް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްތަކުރާރުކޮށ�  265މައ�ސަލައަކީ

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްފެނ�ނާތީ ްވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ� ޚިލާފުވެ

ްހުށަހަޅަނީ.ްގަވާއިދުގައިް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަ ްނެތ�ކަމުގެ އިތުބާރު

ްކުރުމަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތަކަށ� ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާއިރުގައިްްވަކި ނޑައެޅި ކަ

ްއެފަރާތަކީް ްނޫނީ ްއެބޭފުޅަކީ ްކުރައ�ވާނަމަ ްއެކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްޚިލާފަށ� އެއާއި

ްކަމަކާމެދުް ްފަރާތެއ� ްކުރެއ�ވޭނެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްޤާނޫނާ  270ގަވާއިދާ

އިތުބާރެއ�ްނޯނ�ނާނެ.ްދެނ�ްމިއޮނ�ނަނީްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ގެްޙައ�ޤަކަށ�ް
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ްގެނ�ދަވާކަމަށ�ްއެކަށީް ްއިޙުތިރާމ�ކުރައ�ވަމުނ� ްމަތިނ� ްގޮތެއ�ގެ ގެނ�ވާ

ްގަވާއިދުން� ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްދެނ� ްނުފެނ�ނާތީ. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދި ްއިހުމާލުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާތީ ބޭއ�ވުމުގައި

ް ްގަވާއިދުގެ ްބަޔާނ�ވ5�ްްެމަޖިލީހުގެ ްގައި ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއ�ދާ  275ގެނ�ވާްވަނަ

ގޮތުގެމަތިނ�ްރައ�ޔިތުނ�ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްޢަ�ައ�ބާސ�ްއިބ�ރާހީމް�

ްމިވަނީ.ް ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަ ްނެތ�ކަމުގެ އިތުބާރު

ްބިނާކުރާް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުް ްނުކުތާއަކީ ްފުރަތަމަ ްނުކުތާތައ�. ނޑު ްޚާއ�ޞަްމައިގަ ނ�ގެ

ްވަނިކޮށ�ްގަވާއިދ69ްްާމަޖިލީހުގެް ނޑައެޅިފައި ްއެޖެނ�ޑާްކަ ްޖަލ�ސާގެ  280ވަނަ

ްމިކަނ�ް ްއާދެ، ްއުނިކުރެއ�ވުނ�. ްއައިޓަމ� ްބައެއ��� ްއެޖެނ�ޑާގެ ޚިލާފަށ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތ� ްއައި އުފެދިގެނ�

ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްއާދެ، ްްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ވަނ14ްްަގަވާއިދުގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްމިތަނަށް� މާއ�ދާގެްދަށުނ�ްގއ.ްގެ

ްފަރާތަކަށ�ނުޖެހިް ްވަކި ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްމައ�ސަލަ ްފޮނުއ�ވި.ްއެ  285މައ�ސަލައެއ�

ްއެއީް ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްބޭފުޅަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ދިރާސާކުރައ�ވާ

ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްބެހޭްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއުސޫލުތަކާ ްއަސާސީ އި،

ްއެއީް ްބަލާއިރު ްޒާތަށ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްހިމެނޭ ްއޭގައި މައ�ސަލައެއ�ކަނ�.

ްސަބަބުނ�ް ްއޭގެ ްމާއ�ދާއެއ� ްދެ ްއޮތ� ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްއޭނަ ފުރަތަމަ

ްހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްއޭގައި ްކޮމ�ޕޮޒިޝަނ�އަށ� ްމަޖިލީހުގެ  290ރައ�ޔިތުނ�

ްއެބޭ ްއަދި ްއަދަދަށ� ްބަދަލުއާދޭ.ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެބަ ްހައިސިއ�ޔަތަށ� ފުޅުނ�ގެ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްސަބަބުނ� ްމާއ�ދާގެ ްއަނެއ� ްއޮތ� ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ދެނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނާް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްތިއ�ބަވާ ްމަޖިލީހުގައި ޚާއ�ޞަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއޮތީ ްދެނ� ްއެބައާދޭ. ްމައ�ސަލަ ްއުނިކުރުމުގެ ވަޒީރުނ�

121ްް 12�ްްއާއި ްމިްވަނަ ްސަބަބުނ� ްމައ�ސަލައެއ�.ްއޭގެ ްގުޅޭ  295މާއ�ދާއާއި

ްއަދިް ްތަޞ�ދީޤ�ކުރެއ�ވުމުގައި ްއަދި ްފާސ�ކުރެއ�ވުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްގޮތަށ�ް ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްމިހާރު ްމިދެނ�ނެވީ ޢަ�ަމަލުކުރުމުގައި

ްމައ�ސަލަތަކަށ�ް ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބައާދޭ. ްމައ�ސަލަތަކެއ� ބަދަލުކުރުމުގެ
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ްއަސާސީްބަލާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބައިނގޭ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އިރު

ްގެް ްގއ. ްމައ�ސަލައެއ�ކަނ� ްގުޅޭ ްއުސޫލުތަކާ ްއަސާސީ  300ސިފަތަކާއި،

ްމެނ�ބަރުްހުށަހެޅުއ�ވީ...

ް

ްމެނ�ބަރު.ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޤަސ�ދުކުރަނ12ްްީޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ މިނެޓ�ވެއ�ޖެ

ްމީ ްކޮމިޓީނ� ްއެއ�ގޮތަށ�ްއިދާރީ ްއުސޫލާ ްލަފާ ްދެއ�ވާފައިވާ ްކުރީގައި ގެ

ް ްދިގުވެގެނ� ްހަމަ ްފުރަތަމައިނުނ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ްކޮނ�މެ ްއެއީ  15ް305ގެނ�ދަނ�

ް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފި ްފުރުޞަތަކަށ� ްދެވަނަ ްދެނ� 3ްމިނެޓ�.

5ްމިނެޓ�ްއެރުވުމަށ�ްއެްއުސޫލުގެްދަށުނ�ްގެނ�ދިއުމަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްދެނ�ް

ްކުރިއަށ�ްމިނެ ްވިސ�ނައިގެނ� ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވިމާ، ްއޮތީ. ްބާކީ ްދެނ� ޓ�

ދެއ�ވުނ���ްއެދެނ�. ްގެނ�ގޮސް�

ް310 

ްމައ�ސަލަްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްއެ ްވަނިކޮށ� ްހުށަހެޅިފައި ްމިގޮތަށ� ްމައ�ސަލަ ްމި ްއެހެނ�ކަމުނ�

ފާގެމަތިނ�ްކުރެވިފައިްވަނިކޮށ�ްއިދާރީްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިްއިދާރީްކޮމިޓީގެްލަްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްފާސ�ކުރުމަކާް ްނޫނީ ްނުލައި ްހޯދުމަކާ ްފަހުނ� ްލަފައެއ� ްއިތުރު ކޮމިޓީގެ

ްއެކަނ�ް ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްއޮއ�ވާ ްއުސޫލެއ� ްއެ ްޢަމަލުކުރެވޭ ނުލައި

ް ްކަނ�ކުރެވެނ�ވާނ69ްްެއުނިކުރެއ�ވުނ� ްއެޖެނ�ޑާއިނ�.ްއެއީ، ްޖަލ�ސާގެ  315ވަނަ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެްގޮތެއ�ކަމަށ� ްދެނ�، ްނުކުރެވޭ. ްޤަ�ަބޫލެއ� ނ�ނަށ�

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލ�ސާއެއ��3ްްޚާއ�ޞަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްޖަލ�ސާއެއ�ް ްއެފަދަ ްއެދުނީމަ ްއެދުނިނ�. ްއަޅުގަނޑުމެނ� ބާއ�ވައިދިނުމަށ�

ްމާއ�ދާގައިް ްއެ ްގޮތުނ� ްއެއޮނ�ނަ ްއޮނ�ނަނީކީ ްއޭގައި ްނުދިނީ. ބާއ�ވާ

ްއެދެފިއ�ޔާްްމިއޮނ�ނަގޮތުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްބާއ�ވައިދިނުމަށ� ްޖަލ�ސާއެއ�  320އެފަދަ

ްޤަ�ަބޫލުކުރެވޭް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްއެއީ، ބާއ�ވައިދޭނ�ޖެހެއޭ.

ްޖަލ�ސާތައް� ްއެކަމަކު ްބާއ�ވައިދޭނ�ޖެހޭނެ. ްޖަލ�ސާއެއ� ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްބާއ�ވައިދި�ިނުމަށ�ް ްއުސޫލުނ� ްގަވާއިދުގެ ްމި ްވަކި ްމިދެނ�ނެވީ ނޑި ްމެދުނުކެ

ްދިރާސާކޮށް� ްއޮތީ ްދެނ� ްއިހުމާލުވެވަޑައިގެނ�ފައި. ްވަނީ އެމަނިކުފާނު

ްމަސައ�ކަތެއ�ކޮށ�ް ްއެތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުހޮވިގެނ� ްކޮމިޓީ  325ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ
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ްކޮމިޓީް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްނަމަވެސ� ްދެއ�ކެވީމު. ވާހަކަތަކެއ�

ްއެހެް ްފިޔަވައި ްޖަލ�ސާއެއ� ްއެނ�މެ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއެއ�ވެސ�ްހޮވުމަށ�ފަހު ނ�

ް ްގަވާއިދު ްނެތ�. ްބޭއ�ވިފައެއ� ްއެމަނިފާނ3�ްްުޖަލ�ސާއެއ� ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްވާގޮތުނ� ްއޭގައި ްޚިލާފު�ުވެވަޑައިގެނ�ފައި. ްވަނީ އެގޮތުނ�

ްމައ�ސަލަް ްއެ ްނުދާނަމަ ްހިނގަމުނ� ްދާގޮތެއ�ގައި ނޑި ްމެދުނުކެ  330ކޮމިޓީތައ�

ްގޮތެ ްމިދެނ�ނެވީ ްހުށަހަޅައިގެނ� ްއެމަނިކުފާނުްމަޖިލީހަށ� ްނިނ�މެވުމަކީ އ�

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމެއ�. ކުރައ�ވަނ�

ް ްޚިލާފަށ� ްއެއާއި ްވަނިކޮށ� ނޑައަޅާފައި ްކަ ްގޮތެއ� ްވަކި �8ްގަވާއިދުގައި

ް ްއެވެސ��226ްްފެބ�ރުއަރީ ްދެއ�ވުނ� ްމަޢުލޫމާތު ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ� ްޓީވީ ގައި

ްއެމަނިކުފާ ނޑުމެނ� ްމައ�ސަލައެއ�.ްއަޅުގަ ްދިމާވި ްނެތެނ� ްއިތުބާރު  335ނާމެދު

ްކުރެއ�ވުމުގެް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްތަފާތުކޮށ� ްމެދުގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ދެނ�،

ްމިގޮތުން� ްލިބިފައިވޭ. ްއުނިކަނ� ްޙައ�ޤުތައ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްބައެއ� ސަބަބުނ�

ްފުރުޞަތުް ްދެއ�ކުމުގެ ްވާހަކަފުޅުތައ� ްދައ�ކަނ�ވާނެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ބައެއ�

ްހަމަްދެއ�ވާއި ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްއަނެއ�ބައި ރު

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމައ�ސަލައަކީ ްއަނެއ� ްދެނ�، ްނުވޭ. ްދެއ�ވާފައެއ�  340އެބީދައިނ�

ްވާޖިބުް ްރައީސ�ގެ ްނުޖެހި ްވަކިފަރާތަކަށ� ްރައީސ�އަކީ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްބޭފުޅަކަށ�ވާއިރުގައިް ްއަދާކުރަނ�ޖެހޭ ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ކުރިނ�

ްމިހާރުްރަ ްއެމަނިކުފާނު ްދަށުނ� ްޢިނާޔަތުގެ ްޚާއ�ޞަ އީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ

ްގދ.ް ްކަމުގައިވާ ްހައިސިއ���ޔަތު ްހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ މަޖިލީހުގައި

ްތެރޭގައިް ްކުޑަދުވަސ�ކޮޅެއ�ގެ ްވަ�ަޑައިގެނ�ނެވިތާ ްއިނ�ތިޚާބުވެ ނޑިޔަށ�  345ގޮ

ް ްތެރޭގައި ްދުވަހެއ�ގެ ްދެތިނ� ްއެނ�މެ ްރުފިޔާް�އާދެ، ްލުއިްމިލިޔަ�ަނ� ގެ

ްމިގޮތުނ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައި. ްވަނީ ްއެމަނިކުފާނަށ� ލޯނެއ�

ްފަރާތެއ�ގެް ްވަކި ްމިބުނާ ްގަވާއިދުގައި ްމި ްއެމަނިކުފާނަކީ ބަލާއިރުގައިވެސ�

ްބޮޑުް ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްނުޖެހި ްވަކިފަރާތަކަށ� ްއެއ�ކިބާވެގެނ� ނުފޫޒުނ�

 350ޤަ�ަބޫލުކުރަނ�ްއެބަްދަތިވޭ.ްްމަސ�ޢޫ�ޫލިއ�ޔަތުްއަދާކުރެއ�ވޭނެްފަރާތެއ�ކަމަށ�

ްއެމަނިކުފާނުގެް ްއެކަމަށ�ްލިބެގެނ�ްމިދަނީ ްތައުކީދު ްއިތުރު އެކަނ�ްޔަޤީނ�ވެ

61ްޢަމަލުފުޅުތައ�ްފަހަކަށ�ްއައިސ�ްފެނ�ނަމުނ�ދާްގޮތުނ�.ްއާދެ،ްމަޝ�ހޫރުް
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ްދެކެވުނުއިރުގައިް ްވާހަކަފުޅު ްތައ�ޔާރުކުރެއ�ވުމަށ� ްޕެޓިޝަނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމަޖިލީހު ްއެދެކެވޭްޚާއ�ޞަ ްފަހުނ� ްއިނ�ނެވި. ްވަޑައިގެނ� ްއެތާ ްރައީސ� ގެ

ްނުކުނ�ނެވިް ްޢު�ުޒުރުވެވަޑައިގެނ� ްއަމިއ�ލައަށ� ްސަބަބުނ�  355ވާހަކައިގެ

ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ނެވިް ްއެކަނ�ތަކުގައި ްއެއީ ްއެމަނިކުފާނު ކަމުގައިވިޔަސ�

ް ްދަނ�ނަވަނ�. ްސަމާލުކަމަށ� ްތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި، އެްބޭފުޅެއ�.

ްހޮނިހިރ61ްްުމަޝ�ހޫރުް ްހު�ުށަހެޅިފައިވަނީ ްމިތަނަށ� ބޭފުޅުނ�ގެްޕެޓިޝަނ�

ް ްރަސ�މީކޮށ13:�5ް�ްދުވަހެއ�ގައި ްމަޖިލިސ� ްޚާއ�ޞަ ްއެއީ ގައި.

ްހަމަޖައ�ސާް ްކަނ�ކަނ� ްއިދާރީ ްމިފެނ�ވަރުގައި ްއެހެނ�ވީމާ،  360ބަނ�ދުދުވަހެއ�.

ްތަކުރާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްބޭފުޅަކު ްކުރައ�ވާ ކޮށް�ކަނ�ތައ�ތައ�

ނޑުމެނ�ް ްކާކުކަނ�ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނަކީ ްނަމަވެސ� ްނުގެނ�ނެވި އެވާހަކަތައ�

ްހައިސި�ިއ�ޔަތެއ�ކަނ�ް ްކޮނ� ްއެމަނިކުފާނަކީ ްދަނ�ނަމު. އެނ�މެނ�ވެސ�

ްގުޅުމުގެްްގޮތުނ�.ް ްއޮތީ ްމިދެނ�ނެވީްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާއާއި އެމަނިކުފާނާ

ްނު ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްބަލާއިރުގައި ްއެއ�ކިބާވެގެނ�ވާްއެހެނ�  365ފޫޒުނ�

ނުކުރެއ�ވޭ.ް ޤަބޫލެއް� ގޮތުގައިްވަކިފަތާކަށ�ްނުޖެހިްގެނ�ދެވޭނެްބޭފުޅެއ�ކަމަށް�

ްޙުތޫރަތ�ތެރިްމައ�ސަލައެއ�.ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިްމައ�ސަލައަކީްވަރަށ�

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްމިވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްމައ�ސަލަ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްގޮ ްވަކި ްޤަ�ަބޫލުކުރަމުނ�.ްއަދި،ްމިކަނ�ތައ� ްދެއ�ވާނެކަނ� ްނިނ�މަވައި ތަކަށ�

 370ކޮނ�މެްގޮތަކަށ�ްއެކަނ�ްނިނ�މެވިްނަމަވެސ�ްއެކަމުގެްޒިނ�މާްއަނ�ނަނ�ްއޮތް�

ްއެކަމުގައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ� ްމިއަދުގެ ްއަދި ްމީހުނ� ޖީލުތަކުގެ

ްޔަޤީ�ީނ�ކުރެވޭް ްހަމަ ްއަޅުގަނޑަށ� ްޒިނ�މާކުރާނެކަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ���. ްޙާލުގައި.ްވަރަށް�

ް

ްބަރާބަރަށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަޑިއަށ� ްވަރަށ� ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،  375ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހުރިހާ ްއެހެނ� ްއެގޮތުގެމަތިނ� ްދެނ�، ނިނ�މަވައިދެއ�ވީތީ.

ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވާނެ ްދިގުނުކުރައ�ވާްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްއެއަށ�ވުރެ ކަމަށ�

ްމިް ްދެނ�، ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ގެނ�ދަވާނެކަމަށ�

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ޅ(ްގައ5�ްްިމައ�ސަލަްކުރިއަށ�ްގެނ�ދިއުމުގައިްގަވާއިދުގެް
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ްމައ�ސަލައެއ�ް ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ  380ބުނާގޮތުނ�

ްވަގުތެއ�ގައި ްޙައ�ޤުްްހިނގަމުނ�ދާ ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްދިފާޢުގައި އޭނާގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެގޮތުގެމަތިނ� ްލިބިގެނ�ވޭ. ްރައީސަށ� މަޖިލީހުގެ

ްމިވަގުތަކަށް� ްދެނ�، ްއެދިވަޑައިގެނ�ފިއ�ޔާ. ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަރުވާނަނ�

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާކަށ�ވެސ�ް ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ� އިތުރު

 385ްގެނ�ފައެއ�ްނެތ�.ްއެދިވަޑައިް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުލަކަތޮޅުގެ ްމެނ�ބަރަކީ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްމިހާރު އާދެ،

 390ްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�.

ް

ްރިޔާސަތަށ�.ްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްމަތިވެރި ްއުފުލިގެނ�ވާ ްޝަރަފު ްޤަދަރާ ްޢިއ�ޒަތާ .`ް

ްއާދެ،

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ޗެއ�ްްޝަފީޤް� ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށ� ްމި މިއަދު

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްހޯދީ. ްމި ްފުރުޞަތެއ� ނޑު ްއަޅުގަ  395ދަނ�ނަވާލުމަށ�

ްއެއ�ް ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށ� ްނެތ�ކަމަށ� އިތުބާރު

ނޑަ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަނ�ޖެހުނީްމެނ�ބަރެއ� ްމަޖިލީހަށ� ްމައ�ސަލަ ްމި ކީ.

ނޑުމެނ�ގެްހިތުގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސ�އާއިްމެދުގައިް ޙަޤީޤަތުގައިވެސ�ްއަޅުގަ

ްވަރަށް� ްދިމާވީ ްނެތެނ� ްއިތުބާރު ްމެދުގައި ްރައީސ�އާއި ްނެތިގެނ�. އިތުބާރު

ްމަޖިލީހުގެް ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެގޮތުނ� ްހުރެގެނ�. ްސަބަބުތަކެއ�  400ގިނަ

ްފަހަރުްރަ ްގިނަ ްވަރަށ� ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާކަނ�. ްތަކުރާރުކޮށ� އީސ�

ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.ްއެގޮތުނ�ްއެކިްފަހަރުްމަތިނ�ްނިޒާމީްނުކުތާްނަގައިގެނ�ް

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްމަސައ�ކަތ�ކުރިނ�. ްޙައ�ލުކުރޭތޯ ްމައ�ސަލަ އެ

ްޙައ�ޤުތަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްދެއ�ކެވީ ްއިނ�ނަވައިގެނ� ކަކީްރިޔާސަތުގައި

ްއެމަނިކުފާނުް ްނޫނ�ކަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ްއިޙުތިރާމުކުރައ�ވާ  405އެމަނިކުފާނު

ްނުފޫޒުް ްބާރާއި، ްގޮތަކީ ްޤަ�ަބޫލުކުރައ�ވާ ްއެމަނިކުފާނު ްކުރިފުޅުމަތީގައި
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ްވެރި ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ޚު�ުދުމުޚުތާރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދިޔައީ ްއެކަނ� ކަނ�.

ްއެނ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިގޮތުނ�، ްފެނިގެނ�. ްގާތުނ� ްނިކަމެތިގޮތެއ�ްވަރަށ� މެ

ްވާހަކަދައ�ކަނިކޮށ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ނޑު. ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަކީ ްއެއ� ކުރިމަތިކުރި

ްއޮފ�ކުރައ�ވާފައިވޭ.ް ނޑުއ�ވާލައ�ވާ ްކަ ްމައިކ� ްދުވަހެއ�ގައި  410އެތައ�

ްފާސ�ކޮށ�ފައިވާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްޤާނޫނަކުނ�ވެސ� ނޑަކަށެއ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާހަކަފުޅުްގަވާއިދަކުނ�ވެސ� ްމެނ�ބަރަކު ރި

ްރައީސަށ�ް ްއިޚ�ތިޔާރެއ� ނޑާލުމުގެ ްކަ ްމައިކ� ްހުނ�ނަވަނިކޮށ� ދައ�ކަވަނ�

ްހުށަހެޅުނުް ްކުރުމަށ� ްއެޖެނ�ޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި، ލިބިދީފައެއ�ނެތ�.

ްއެޖެނ�ޑާއިނ�ް ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިވަނިކޮށ�  415މައ�ސަލަތައ�

ްބޮޑު ްވަރަށ� ްއެއީ ްނެގުނ� ްމިވަނީ.ްްނެގި ްގޮސ�ފައި މައ�ސަލައަކަ�ަށ�ވެގެނ�

ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ް ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްނަގާ ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްއެގޮތަށ� ްމައ�ސަލަ އެ

ްރައ�ޔިތުން� ްދިވެހި ްސަބަބުނ� ްއޭގެ ްކޮށ�ލުމަކީ ްބައ�ޓަނ�ކޮށ�ލި އެޖެނ�ޑާ

ްބޭނުނ�ވެފައިވަނިކޮށ�ވެސ�ް ްއަވަސ�ކުރަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި އިނ�ތިހާއަށ�

ް ނޑައެޅިގެނ� ްބާރާއިްކަ ްލަސ�ކުރެއ�ވުމަށ�ޓަކައި ްމަސައ�ކަތ� ްމި  420ޤަސ�ދުގައި

ްހުރިކަމެއ�ކަން� ްކުރައ�ވާފައި ްބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ� ނުފޫޒު

ްތަކުރާރުކޮށ�ް ްލަސ�ކުރެއ�ވުމަށ� ްމަސައ�ކަތ� ފާހަ�ަގަކުރެވިގެނ�ދޭ.ްމަޖިލީހުގެ

ްތެރޭގައިް ްމީގެ ްކުރައ�ވަމުނ�. ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅު ްދަނީ އެމަނިކުފާނު

ްތިޔަބޭފުޅުނ� ްމަޖލީހުގެ ްމި ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ނޑިއެއ�3ްްނަށ� ގޮ

ްއެއީް ްފާއިތުވެދިޔަކަނ� ްމަސ�ތަކެއ� ްއެއ�ތައ� ްނުބޭއ�ވި ްއިނ�ތިޙާބ�  425ހުސ�ވެ

ްގެނ�ދިޔައިމު.ް ްދައ�ކަމުނ� ްއެވާހކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޙަޤީޤަތެއ�.

ްފޮރުއ�ވައިގެނ�ް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްވަކި ްބޭނުމަކަށ�ޓަކައި އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްވަކި

ްމަސައ�ކަތް�ހި ްބޭއ�ވުމުގެ ްއިނ�ތިޙާބ� ނޑިތަކަށ� ްގޮ ްއެ ފަހައ�ޓަވައިގެނ�

ްނުގޮސ�ގެނ�ް ްކުރިއަށ� ްއެކަނ� ްއަދި، ްހިފެހެއ�ޓެވީ. ްނުގެނ�ދަވާ ކުރިއަށ�

ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ�ވެސ�ް ްއެއ�ވެސ� ްކުރެވުނު  430އަވަސ�ކުރުމަށ�ޓަކައި

ްފެނ�ނާކަށެއ�ނެތ�.ްއެކަނ�ްހާމައެއ�ވެސ�ްކޮށ�ދެވިފައެއ�ނެތ�.

ް
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ނޑުްްްތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަ ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެނ�ނެވިން� ްފަށަމުނ�ވެސ� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ްވާހަކަ، މިއަދުގެ

ްވާހަކަފުޅުް ްތެރޭގައި ްސަބަބުތަކުގެ ްހުށަޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ�  435ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭނުމަކީވެ ްއެ ްއޭގެ ްއެްގެނ�ދެވުމަށ�. ްބުނާގޮތުނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްގަވާއިދު ސ�

ްހުށަހެޅުއ�ވުމާއެކީގައިް ްފުރަތަމައިނުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ސަބަބުތައ�

ްއެް ްބޭފުޅަކު ްއެ ްއެއީ، ްއަރުވަނ�ޖެހޭ. ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްނޯޓިސ� އޭގެ

ްބޭނުނ�ފުޅުވެއ�ޖެއ�ޔާް ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްދިފާޢުގައި ްއެ ްމެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއާކަމެއ�ްތައ�ޔާ ްނުވަތަ ްނުކުތާތަކެއ� ްއާ ްމިހާރު  440ރުވެވަޑައިގަތުމަށ�.

ްއިތުރުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުޖެހޭ. ްއަރުވާކަށ� ްޖަވާބު ްއެއަށ� ނަނ�ގަވައިފިއ�ޔަކާ

ްމަސައ�ކަތ�ް ްމި ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްނުގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވިއ�ޔާ ވާހަކަތަކެއ�

ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވޭނެހެނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްތަކުރާރު ކޮށ�ްއެވާހަކަްއަވަހަށ�ްކުރިއަށ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް445 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޝަރަފުވެރިްޤަދަރުްއުފުލިގެނ�ވާްކަރާމާތ�ތެރިްރިޔާސަތު..ްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް

ްޝަފީޤ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ގެނ�ދަވާ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ،ްކުރިއަށް�

ް450 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަ�ަ�ަނަްމާއ�ދާގެް)ރ(ްގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސ4ްްާއާދެ،ްމިްގަވާއިދުގައިްްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުްމާޅޮސ�މަޑުލުް

މުޙާތަބ�ކުރަނ�ވާގޮތ�ްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްކޮމާކޯޅީގެްތެރޭގައިްއެބައޮތް�ްއިބ�ރާހީމ�ްޢަފީފ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްގަވާއިދާް ްމިދައ�ކަނީ ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،  455ލިޔެފައި.

ްރައީސ�ގެްޚި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމީހެއ�ގެ ލާފުވެގެނ�

ްހިތުން� ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްނަގާ ްވޯޓެއ� އިތުރުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށް� ްގަވާއިދަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމެނ�ބަރުވެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްއެ ްހަމަ ްދެނ�މެ ސް�ހިއ�ތަވަނ�ވާނެ.

ްއޮތ�ގޮތުގެމަތީނ�ނޭް ްގަވާއިދުގައި ްއޮތ� ްހަދާފައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  460ވިދާޅުވެއ�ޖެ
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ްއެް ްއެހެނ�ވެއ�ޖެކަމުގައިވާނަމަ ްއެބަ. ްވިދާޅުވޭ ްއެވާހަކަވެސ� ވިދާޅުވެ

ްޙުރުމަތ�ތެރި�ިކޮށް� ްގަވާއިދަށ� ްމި ްމެނ�ބަރުވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްދެކެނީ.ްއެހެނ�ކަމުނ�،ްކޮ ނ�މެްފަހަ�ަ�ަރަކުްހިއ�ތަވަނ�ވާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްވާހަ�ަކަތަކެއް� ްއެހެނ� ްއިތުރު ްމުޙާތަބ�ކުރައ�ވާއިރު ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ހަމަ

ްއެހެން� ްއަދި ްރާގަކަށ�ވިޔަސ� ްމަލާމާތުގެ ްއަދި ްއެއީ، ްގެނ�ނަވާ.  465އެބަ

ްރައީސަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގައި ްމި ްވާހަކައަކީ، ްނަމަވެސ� ގޮތަކުނ�

ްލިޔެވިފަ ްއިބާރާތެއ� ްއިބާރާތ�ތައް�މުޙާތަބ�ކުރަނ�ވާނެ ްއެނޫނ� ްއޮއ�ވާ އި

ްފާހަގަކޮށް� ްނުކުތާ ްއެ ްނުދެކޭތީ ްރަނގަޅުކަމެއ�ކަމުގައި ްއެއީ ބޭނުނ�ކުރުމަކީ

ނޑުްނެގީ.ް ްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ްއަޅުގަ

ް470 

ް

ްއަތޮޅުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބ. ްއާދެ، ްނިޒާމީްްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއެ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދޭނ�ޖެ ްޖަވާބު ްއެއަށ�ްނުކުތާއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑު. ްއަޅުގަ ހެނީ

ޖަވާބުްއަރުވާނަނ�.ްމީގައިްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނެނ�ގެވިްނުކު�ުތާއަކީް

ްއޮނ�ނަނީް ްއެ ްލިޔެވިފައި ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްގަވާއިދުގައި ްނުކުތާއެއ�.  475ރަނގަޅު

ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާް ްއެ ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުރިހާ

ހަކަދެއ�ކެވުމަށ�.ްއެކިްމެނ�ބަރުނ�ްއެކިގޮތަށ�ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ްނުވަތަްވާ

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�ް ްނިސ�ބަތ�ކޮށ� ްބޭފުޅަ�ަކަށ� ްބަލަހައ�ޓަވާ ރިޔާސަތު

ްގޮތުނ�ް ްއުސޫލެއ�ގެ ްއެއ� ްހަ�ަމައެއ� ްއެއ� ރަނގަޅުނުވާނެތީ

ްތަކު ްއެކަނ� ްވިސ�ނަވާފައި ްއެކަމަށ� ްއެހެނ�ވީމާ،  480ރާރުްގެނ�ގުޅުމާއެކީގައި.

ްނެގިް ްއެްނިޒާމީްނުކުތާ ްދުވަހަކުވެސ� ްކުރީ ްދަނ�ވަނ�.ްމީގެ ނުކުރެއ�ވުމަށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްދެނ�ނެވިފައިވަނީ. ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ އެކަނ�

ްހުށަހަޅަމުނ�ްގެނ�ދިޔަްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ްފުރަތަމަްދަނ�ނަވާލާްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްވަގުތުނ�ްތިޔަްއެނ�މެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނަނ�،ްތިޔަބޭފުޅުނ�

 485ްގެއ�ލުވާލިްބައިްއަޅުގަނޑަށ�ްދެއ�ވާނުތޯ.ްްޝަފީޤ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ނޑުްއެވަގުތުްބަލަމުނ�ްމިދަނީ.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ް
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ްމަސައ�ކަްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްއަޅުގަނޑުވެސ� ްމަޖިލީހުގައި ްއަދިްމި ްމިދަނީ ްތ�ކުރަމުނ�

ްގަވާއިދުްްޝަފީޤ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްގަވާއިދަށ�. ްމި ްއޮތީ ްމަ�ަ�ަސައ�ކަތ�ކުރަނ�  490ތިޔަބޭފުޅުނ�

މިގޮތަށ�ްއޮއ�ވާްމިްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ްތިޔަބޭފުޅުނ�ްއެހެނިހެނ�ްމެނ�ބަރުނ�ނާް

ްބަޔާނ�ވެފައިވަނިކޮ ްގަދައަޅާ ްތަފާތުނުކުރާށޭ ްގަވާއިދުގައި ްމި ށ�ްތަފާތުކޮށ�

ްނަފ�ރަތުް ނޑާމެދުގައި ްއަޅުގަ ްހިތުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ� ޓީވީ

ްތިއ�ބަވައިގެނ�ް ްއަޑީގައި ްތިޔަބޭފުޅުނ� ްޤަސ�ދުގައި އުފެއ�ދުމަށ�ޓަކައި

ްނުފޮނުއ�ވީް ްލައިވ�ކޮށ� ްވާހަކަފުޅުތައ� ްބޭފުޅުނ�ގެ ްފޮނުވީ.ްއެހެނ�  495ލައިވ�ކޮށ�

.ްގަވާއިދަށ�ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށް�ކީއ�ވެތޯްއެއީވެސ�ްސުވާލެއ�.ްއެވެސ�ްގަވާއިދު

ްތިޔަބޭފުޅުނ�ގެް ްއާދެ، ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްފަރާތަކުނ�ވެސ�. ްހުރިހާ ހިތަނ�ޖެހޭ

ްމެދުކަނޑުވާލާް ްވާހަކަ ްދައ�ކާ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭނުނ�ފުޅަކީ

ްތިން� ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްމައ�ސަލައެއ�ނެތ�. އޮޅުވާލަނ�ކަމަށ�ވިޔަސ�

ނޑިްހުސ�ވެްއެތައ�ްމަސ�ތަކެއ�ްފާއިތުވެްދި  500ޔައިރުގައިްއެކަނ�ްނުކުރައ�ވާްގޮ

ްމިް ްސަބަބުނ� ްއޮތުމުގެ ްބާރުނާޅުއ�ވާ ްއެކަމަށ� އިނ�ތިޙާބ�ނުބާއ�ވަވާ

ްމަސައ�ކަތ�ް ްއަދި ްދަތިކަނ� ްލިބިގެނ�ދިޔަ ްމަސައ�ކަތަށ� މަޖިލީހުގެ

ްކައިރިން� ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަ�ަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްމިނ�ވަރު ލަސ�ވެގެނ�ދިޔަ

ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްޙަޤީޤަތެއ�. ްމިްްފެނިފައިވާ ްބޭއ�ވޭގޮތ�ވީ ްއިނ�ތިޙާބ� އެ

ްކޮމިޓީް ްދިރާސާކުރާ  505މަޖިލީހުގެްމަސައ�ކަތ�ްކުރިއަށ�ްނުގޮ�ަސ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކޮށ�

ްކުރަނ�ްކުރަން� ްގޮތެއ�ްނެތިގެނ� ްއެހެނ� ްނެތިްދެނ� ްއެއ�ވެސ�ގޮތެއ� ހޮވޭނެ

ްމިހާރުް ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެނ�ގެްމި ްއަޅުގަ މަޖުބޫރުވެގެނ�.ްމިއީ

ްރައީސ�ް ްނޭކަށޭނަްްހުނ�ނެވި ްއެނ�ގެވި ްއިނ�ނަވައިގެނ� ނޑިކޮޅުގައި ްގޮ އެ

ްގަވާއިދާްޚިލާފ�ްޢަމަލ�ތަކުގެްތެރެއިނ�ްއެއ�ކަމޭ.ްދެނ�ްއޮތީ،ްގަވާއިދުް އަދި

ްގަވާއިދުނ�ް ްއެބައޮވޭްމި ްމާއ�ދާތަކުގެ ްގަވާއިދުގެ  510ފާސ�ކުރަމުނ�ްދިޔައިރުގައި

ްނެގެނ�ވާ ްވޯޓު ްކަނ�ކަމާމެދު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނެގޮތ�.ްފާސ�މަށ�ފަހުގައި

ނޑުމެނ�ްފާސ�ކޮށ�ފައިވާް ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ�.ްމިއީ ްގަވާއިދުގައި ްމި މިހާރުވެސ�

ްހުރިް ްތާނގައި ްމި ްދިޔައިރުގައިވެސ� ްފާސ�ވެގެނ� ްމާއ�ދާ ްއެ ގަވާއިދު.

ްވޯޓުް ްގޮތުނ� ްބަޔާނ�ވާ ްގަވާއިދުގައި ްމި ްސިސ�ޓަމ� އިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�

ްހުނ�ނަ ްފޮރުއ�ވައިގެނ� ްއެކަނ� ްއެނގޭއިރުގައި  515ވައިގެން�ނުނެގޭކަނ�
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ްމިް ްހުރުމަކީވެސ� ްގާއިމ�ނުކޮށ�ހުރި ްނިޒާމެއ� ްނެގޭނެ ްވޯޓު ްއެ މިތަނުގައި

ްއަނ�ގާް ްފަރާތަކުނ� ްވަކި ްޤަސ�ދުގައި ނޑައެޅިގެނ� މަޖިލީހުގެްމަސައ�ކަތ�ްކަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޢަމަލެއ�ކަމުގައި ްހިނ�ގެވި ްލަސ�ކުރަނ� ްއެއ�ގޮތަށ� އެނ�ގުމަކާ

ްމަޖިލީހު ްސަބަބުނ�، ްމިކަނ�ކަމުގެ ްލަސ�ވެގެނ�ްދެކެނ�. ްމަސައ�ކަތ� ގެ

ްމަސައ�ކަތް� ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޙަޤީޤަތެއ�. ްއެއީ  520ދިޔަކަނ�

ްޙަޤީޤަތް� ްކަމުގެ ްމިއީ ްބޮލުގައި. ްބައެއ�ގެ ްއެހެނ� ްއަޅުވަނީ ލަސ�ކުރާކަނ�

ްމަޖލީހުގެް ްމި ްއެހެނ���ނަމަވެސ�، ްކުރެއ�ވިކަމެއ�. ފޮ�ޮރުވުމަށ�ޓަކައި

ްމަ ްމަޖިލީހގެ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީގެްރައީސ� ްލަސ�ކުރެއ�ވީ. ސައ�ކަތ�

ް 71ްްޙަޤީޤަތެއ�، ްއަދ7�ްްިނުވަތަ ްދިޔައިރުގައި ްބޭއ�ވިގެނ� ޖަލ�ސާ

ްއަކުރެއ�ވެސ�ް ްއެނ�މެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ� ްމާއ�ދާއެއ� ްއެނ�މެ  525ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްލާމަސީލުް ްނާގާބިލުކަމުގެ ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ، ްނޭޅޭ. އެޅިއ�ޖެތޯ،

ްބޭ ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހި ްއަވަހަކަށ�ްމިސާލެއ�. ްވީހާވެސ� ނުނ�ވަނީ

ްނޭޅޭ.ްމަޖުބޫރުް ްއަދި ްއަކުރެއ�ވެސ� މިކަނ�ކުރަނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެނ�މެ

ްދުވަސ�ދުވަހުް ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ ސަބަބެއ�ނެތި

ްބަލިވެގެން� ްއަމީނ�ޢާނ�މު ްފާހަގަކުރެވޭކަމެއ�. ްއެއީ ްއޮތ�ކަނ�ވެސ�  530ނުބާއ�ވާ

ްރަށު ްއަމީނ�ޢާނ�މު ްސެކިއުރިޓީްނޫނީ ްމިތަނުގެ ްނުވަތަ ްނޫޅުއ�ވާތީވެ ގައި

ްމިް ްމިތާނަގައި ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަނުޖެހިގެނ�. ކަނ�ތައ�ތައ�

ްކަނ�ތަ�ައ�ތަކެއ�ް ްސެކިއުރިޓީ ްބާއ�ވައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަކު މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެނ�ް ގޯސ�ވެގެނ�ްމިްރާއ�ޖޭގައިްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްހިނގައިގެނ�ްއެއީްއަޅުގަ

ްޙަޤީޤަތަކީްހާސ�ވާނ�ޖެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ކަމެއ�.  535ހޭނެވަރުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގ�228ްްެހަމަ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްހަމައަށ� ްއަހަރާ ވަނަ

ްބަލައިގެން� ްދެމެހެއ�ޓުނ�ކަމަށ� ްމިގޮތަށ� ްނާޅާ ްއަކުރެއ� އެއ�ވެސ�

ްއެހެނ�ވެސ�ް ްނުވަތަ ްމޯލ�ޑިވ�ސ� ްޓީވީ ްއާދެ، ްގެނ�ދެވީ. ކަނ�ކުރައ�ވަމުނ�

ްމިްފަރާތަކު ްފެތުރުމަށ�ޓަކައި ްމަޢުލޫމާތު ްޚަބަރުތައ�، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނ�

ްއެގޮތަށ�ް ްމާއ�ދާ ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބައޮތ�. ްމާއ�ދާއެއ�  540ގަވާއިދުގައި

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްމާއ�ދާގެ، ްމި ްއެފަދައިނ� ްހަ�ަމަ ްއަދި ވަނ4ްްައޮއ�ވާ

ްމެދުގައިް ްމެނ�ބަރަ�ަކާ ްއެއ�ވެސ� ްބަޔާނ�ވޭ، ްއެބަ މާއ�ދާގެ
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ްތަފާތުކުރެއ�ވުނ�ްތަފާތުކުރެ ްކޮބައިތޯ ްކުރެއ�ވުމަށ�. ްއެކަނ� އ�ވުމެއ�ނެތި

ްމިް ނޑަކީވެސ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔެއ�. ްދިވެހި ްމުޅި ްހެކިވާނެ ްމިކަމަށ� ނެތިފައި.

ނޑަށ�ްވަކިްތަފާތުގޮތެއ�ްހެދުމުގެް  545މަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރަކަށ�ވާ�ިއރުގައިްއަޅުގަ

ްރައީސަކަށެް ްއިނ�ނަވާ ްރިޔާސަތުގައި ްތި ްޙައ�ޤެއ� ްލިބިގެނ�ނުވޭްއެއ�ވެސ� އ�

ްމިްގަވާއިދުގެްދަށަކުނ�ނެއ�.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު 12ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއޮތ� ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވެއ�ޖެ. 5ްމިނެޓ�

ރަނގަޅުވާނެ.ް ރަނގަޅުގޮތުގައިްބޭނުނ�ކުރެއ�ވުން�  550ްމިނެޓުގެްބޭނުން�

ް

ްހަމަނުްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްކޯރަމ� ްޤައުމުގެްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތެއ�. ްއެއީ ްދިޔަކަނ� ްވެ

ްހަމަނުވެްްޝަފީޤ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޯރަމ� ްޖަލ�ސާތަކެއ�ގައި ްއެތައ� ްކަނ�ބޮޑުވި. ްއެކަމާ ރައ�ޔިތުނ�

ްގެއ�ލިގެނ�ގެނ�ދިޔަ.ް ްކޯރަމ� ްނުކުތުމުނ� ްމެނ�ބަރަކުވެސ� ްއެނ�މެ ދިޔަ.

 555މެނ�ބަރުނ�ްކޯރަމ57ް�ްމެނ�ބަރުނ�ްތިއ�ބަވާ.113ްްއެކަމަކު،ްމިްމަޖިލީހުގެް

ްޖަލ�ސާތައ�ް ްޙާލަތުގައި ްއުނދަގޫ ްދަތި ްނިކަމެތި ްމިފަދަ ްއަދަދަކީ. ހަމަވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޙައ�ލުކުރައ�ވަނ� ްއެކަނ� ްދިޔައިރުގައިވެސ� ްކަނ�ތައ� ބޭއ�ވުމުގެ

ްފެނ�ނާކަށ�ނެތ�.ް ްއޮތ�ކަމަކަށެއ� ްކުރައ�ވާފައި ްއެއ�ވެސ�ކަމެއ� ްހަ�ަމަ ރައީސ�

ްޖަލ� ްދެ ްފަހުގައި ްއޭގެ ްހާޒިރުނުވެގެނ�ްއަދި، ްބަޔަކު ްވަކި ސާއަކަށ�

ްހަމަް ްދިޔައިރުގައިވެސ� ްނުބޭއ�ވި ްޖަލ�ސާތައ�  560ވަޑައިނުގަނ�ނަވައިގެނ�

ްއެކަނ�ް ނޑުވާނީ ްއަޅުގަ ްކުރެއ�ވިކަމެ�ެއ�ނެތ�. ްޙައ�ލުކުރާކަށ� އެކަނ�ވެސ�

އިޞ�ލާޙެއ�ްގެނައުމަށ�ޓަކައިްމަ�ައ�ސަލަް ޙައ�ލުކުރުމަށ�ޓަކައިްމިްގަވާއިދަށް�

ްމަޖިލީހުގެްްހުށަހަޅާފައި. ްހަ�ަމަނުވެގެނ� ްކޯރަމ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއެކަން� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާތީވެ ްގެނ�ނެވިދާނެކަމަށ� ްއަވަހަށ� މަސައ�ކަތ�

ްދަނ�މާފައިް ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުކުރައ�ވަނ�  565އެގޮތަށ�

ބޭއ�ވުމަށ�ޓަކައިްއެމައ�ސަލަްޙުއ�ޖަތާްއެކިއެކިްބަހަނާތައ�ްދަ�ައ�ކައިގެނ�ްމިް

ްޚިލާފަށ�.ްމަޖިލީ ްގަވާއިދާ ްހިފަހައ�ޓާފައިވަނީ ްނުގެ�ެނެސ� ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ހުގެ

ް �4ްްއެއަކީ ްމާއ�ދާއަކުނ�ވެސ� 5�ްްވަނަ ްއަދި ްމާއ�ދާއަކުނ�ވެސ� �1ްވަނަ

ްއެް ްދަށުނ�ވެސ� ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްއެހެނ� ްނުވަތަ ްމާއ�ދާއަކުނ�ވެސ� ވަނަ



 22 

ްއެ ްހުށަހެޅި ްއެ ްމައ�ސަލައަކީ ްއެ ްނޫނ�. ްމައ�ސަލައެއ�  570ކަމަށ�ްހިފެހެއ�ޓޭނެ

ްގެނެވޭނެގޮތ�ްހަމަޖެހުނީމާް ބަޙުސ�ކުރެވޭނެްފުރުޞަތުްފަހިވީމާްއެޖެނ�ޑާއަށ�

ްވަގުތުް ްއެއ�ޗެއ�. ްގެނ�ނަވަނ�ޖެހޭނެ ްގެނެސ� ްލިބުނީމާ ްވަގުތު އެކަމަށ�

ލިބިވަޑައިގެނ�ްއިދާރީްކޮމިޓީގެްމަޝ�ވަރާގެްމަތިނ�ްއެޖެނ�ޑާވެސ�ްކުރެއ�ވީ.ް

ްއަޅުގަ ްއަތަކުނ� ްބާރުގަދަ ްޙައ�ޤުވަނީްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނޑުގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމައ�ސަލައަކީ ްއޮތ�  575ނިގުޅައިގެނ�ފައި.ްއާދެ،ްދެނ�

ްފަދައިނ�ް ްވިދާޅުވި ްޙަސަނ� ްރަޝީދު�ު ްޑރ.ޙުސައިނ� މެނ�ބަރު

ްކުރިއަ�ަށް� ްމަސައ�ކަތ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރައީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެބަޖެހޭ ްވިސ�ނަނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެްގެނ�ދާއިރުގައި ސަކީ

ްނިނ�މެވޭނެް ްކަނ�ކަނ� ްފަރާތަކަށ�ނުޖެހި ްވަކި ްގޮތުގައި ްހަމަހަމަ މެދުގައި

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްއެބަޖެހޭ. ްދެކެނ� ްގޮތުގައި  580ޝަޚ�ސިއ�ޔަތެއ�ގެ

ްއެް ްނޫނ�، ްއުސޫލެއ� ްއެ ްފެނިގެނ�ދަނީކީ، ްފަރާތ�ޕުޅުނ� އެމަނިކުފާނުގެ

ްޖެ ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްއެމަނިކުފާނު ްނޫނ�. ހިވަޑައިގެނ�ފައިކަނ�ްސުލޫކެއ�

ްނިނ�މަވާފައިވާް ްމެނ�ބަރުނ�ނާމެދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ނޑާމެދުގައި އަޅުގަ

ްކުރިނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރެއ�ވި، ްލަސ�ކުރައ�ވަނ� ްމަޖިލިސ� ްމި ކަނ�ތައ�ތަކާ

ްމިކަން� ްމިހެނ� ްއެބައޮތ�. ްއެނގެނ� ްސާބިތުވެ ްކަނ�ތައ�ތަކުނ�  585ދެނ�ނެވި

ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްއަދިްމިވަނީ ްހުޅުވާލުމެއ�ނެތި ްޢާނ�މުކޮށ� ނަށ�

ްބަޔާނ�ވާް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނުލިބި ްމަޢުލޫމާތު ްއެކަމުގެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ގޮތުގެމަތީނ�ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހަށ�ްހުށަހެޅިްބަޖެޓ�ނުކުރެވިް

ްބަހާލެވޭނެް ްއެގޮތަށ� ްހަ�ަމައަކުނ� ްއެއ�ވެސ� ްގަވާއިދުގެ ްޤާނޫނާ އަދި

ނޑުކޮށް�ހަމައެއ�ނެ ްގަ ްހަޒާނާއިނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  590ތި،

ފައިސާްނަނ�ގަވައިގެނ�ްބައ�ސަވާލެއ�ވިްބައ�ސަވާލެއ�ވުމުގައިްއެމަނިކުފާނަށް�

ްހާމަވެް ްލިޔެކިއުނ�ތަކުނ� ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްލިބިފައިވާކަނ� ްރުފިޔާ ދެމިލިއަނ�

ްއެއ�ޗެ ްނުލިބޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެހެނ� ްއޮތ�ކަމެއ�. ްއެފަދަްސާބިތުވާނ� އ�

ްބޭނުނ�ފުޅުކުރެއ�ވީ،ް ްހިތ�ޕެވީ، ްއޭގެ ްއަދި، ްދެއ�ވީ. ްބޭފުޅަކަށ� މުއ�ސަނދި

ްގެނ�ދަނ�.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ،ްއޭގެްސަބަބުނ�ް ްނުދައ�ކަވާ ްފައިސާ  595ގަވާއިދު

ްޙަޤީޤަތެއ�.ްނުފޫޒުް ްޤަބޫލުކުރަނ�ްދަތި ްއެއީ ްހުނ�ނާނެކަނ� ްނުފޯރާ ނުފޫޒެއ�
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ްއަ ްސާބިތުވޭ. ްއެބަ ްގެނ�ނަްފޯރާހުރިކަނ�ވެސ� ްމަޖިލީހަށ� ްމި ނޑުމެނ� ޅުގަ

ްސަބަބުނ�.ް ްއޭގެ ްއެދަނީ ްހިފެހެއ�ޓެމުނ� ްނުކުރެވި ްއެޖެނ�ޑާ މައ�ސަލަތައ�

ްއެޖެނ�ޑާނުކޮށ�ް ްމައ�ސަލަވެސ� ްނިނ�މި ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ އެޖެނ�ޑާކުރަނ�

ްފައިސާގެް ްލިބިފައިވާ ްއުނގުފުރާ ްދީފައިވާ ްއެގޮތުނ�  600ހިފެހެއ�ޓެވީ

ްބޭނުނ� ްއޭގެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ދަހިވެތިކަމުގައި ްއެއަކީ ްއެހެނ�ވީމާ، ފުޅުގައި.

ްއުސޫލަކުން� ްހަމަހަމަ ްއިނ�ސާފުވެރިކަނ�މަތީގައި ްނުކުރައ�ވާ ްކަނ� ތަފާތުކޮށ�

ްރާއ�ޖޭގެް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށެއ�ނެތ�. ްބޭފުޅަކަށ�ކަމަށ� ްކުރައ�ވާނެ ކަނ�

ްރައ�ޔިތުނ�...

ް605 

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްމެނ�ބަރު ްއެއީ،15ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ްހަ�ަމަވެއ�ޖެ. މިނެޓ�

ްނެނ�ގުވާް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ދެނ�މެގައި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއިނގޭތޯ. ްލައިގެނ� ްމިނެޓުވެސ� ްދެ ްގެއ�ލުނު ގުޅިގެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެރުވިއ�ޖެ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ް ްވާހަކަފުޅު ްހަމަ ްވަގުތެއ�ްދަނ�ނަވާނީ ްއިތުރު  610ނިނ�މަވާލެއ�ވުމަށ�.

ްމެނ�ބަރަކުް ްއެހެނ� ްއަދިވެސ� ްދެނ�، ްދެވޭކަށ�ނެތ�. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިށީނ�ދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާތީ

ްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް

 615ްތެއ�ްދެއ�ވަފާނަނ�ތޯ.އެނ�މެްކުޑަްއެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލުމުގެްފުރުޞަްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް

ްްޝަފީޤ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްނޯނ�ނާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްހަމަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަދެއ�ކެވުނ�: ްދެވޭކަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވަގުތެއ� އާދެ،ްމާގިނަ

އެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަ...އާދެ،ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ް ްކުރުކޮށް�

ްޢިއ�ޒަްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްމަތިވެރި ްމިފަދަ ްބޭފުޅަކާްއާދެ، ްހުނ�ނަވާ ްމަޤާމެއ�ގައި  620ްތ�ތެރި

ްއެވެސ�ްްްްޝަފީޤ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެކެވޭކަމަށ�ވާނަމަ ްވާހަކަތަކެއ� ްމުޖުތަމަޢުގައި މެދުގައި

ްއަނ�ދާލިް ްޑިމ�ސ� ްހުޅުޖެހުމާ ްތަނ�ތާނގައި ްމާލޭގެ މައ�ސަލަތަކެއ�.

ްގުޅުމެއ�ހުރިް ްއެމަނިކުފާނާ ްބަޔާނ�ތަކުގައި ްނެގުނު މައ�ސަ�ަލައިގައި

ްވާހަކަތައ�ްކަ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްހުރިކަމަށ� ްމަޢުލޫމާތުތައ� ްއެ މެއ�ކަމަށ�ވެސ�
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ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނާމެދުގައި ްމިއީވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ،  625ދެއ�ކެމުނ�ދޭ.

ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްތިއ�ބެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުނ�ގެްއާދެ، ވި

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ92ްިއަދަދަކީ ްމާލޭގެ ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، .

 630ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދަށ�.

ް

ްވަރަށ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވަްނާޝިދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބަލާނަނ�.ްވަރަށ� ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ.ްކުރުކޮށ�ލެވޭތޯ ްކުރުކޮށ�ލާނަނ� ރަށ�

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއިބ�ރާހީމ� ްޢައ�ބާސ� އާދެ

ްސޮ�ައިކޮށ�ފައިވާތީް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްނެތ�ކަމުގެ  635އިތުބާރު

ް ްގަވާއިދުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްމާއ�ދާގ4ްްެދަނ�ނަވާލަނ� ވަނަ

ނޑަ ްއަޅުގަ ްއަށ� ްސޮ�ައިކޮށ�ފައިް)ހ( ްމީގައި ްފެނ�ނާތީއޭ ްޚިލާފުވާކަމަށ� ށ�

ްއެކަނ�ް ްމިނިވަނ�ކަމާއެކު ްނެތި ްނުފޫޒުގައި ްވަކިފަރާތެއ�ގެ ްއެއީ މިވަނީ.

ްޕާޓީއެއ�ގައިް ްސިޔާސީ ްނުފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކުރެވިދާނެކަމަށ�

ްސަބަބަކަށް� ްހަމައެކަނި ްއެ ްވާތީ. ްމެނ�ބަރަކަށ�  640ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްދަނ� ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްބޭނުނ�ވަނީ. ނަވާލަނ�

ްތިއ�ބަވާް ްމަޤާމުތަކުގައި ްމިފަދަ ްއިލ�ތިމާސ�ކުރަނީ މިފުރުޞަތުގައި

ްހިމެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާް ްޕާޓީއެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ބޭބޭފުޅުނ�ނަކީ

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ.ްއެއީ ްމުހިނ�މު ބޭފުޅުނ�ނަށ�ވުނ�ްއެއީްވަރަށ�

ްތިޔަ ްއަދި ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެްްގޮތުގައި ްބޭފުޅުނ�ވެސ�  645އެނ�މެ

ްއެފަދަް ްއެހެނ�ވީމާ، ްޕާޓީއަކަށ�ނޫނ�ކަނ�. ްވަކި ްމިހެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ބޭފުޅަކުްއަލުނ�ްރައީސެއ�ްހޮވަނ�ޖެހޭްހާލަތެއ�ގައިްއިނ�ތިހާބުވެވަޑައިގަތަސ�ް

ްދެނ�ް ްއިލ�ތިމާސ�ކުރަނ�.ްއާދެ ނޑިވަޑައިގަތުމަށ� ްކެ ްޕާޓީއަކުނ� ވަނަްް�އެ

ްކަމެ ްފާހަގަކޮށ�ލަނީ ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައި 1ްްއ�ގެ 8ްްއަހަރާއި 4ްމަހާއި

ްމިކަނ�ތައް� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ� ްވީއިރުވެސ�  650ދުވަސ�

ްއިސ�ތަށިފުޅުގައިވެސ�ް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއުޅުމުގައި ްއުޅޭ ނިނ�މާނުލެވިގެނ�
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ްޝުކުރިއ�ޔާް ްއެޅިގެނ�ދާނެކަނ�. ްއިލ�ޒާމުތަކެއ� ްވަރެއ�ގެ ކޮނ�މެވެސ�

ްތ�ތެރިްރައީސ�.ޢިއ�ޒަ

ް

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްއިތުރަށ� ްއާދެ،  655ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްމިް ްއަވަހަކަށ� ްވީހާވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެތ�. މެނ�ބަރެއ�

ްއާދެ،ް ްމިބަލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ�ދެވޭތޯ ްނިނ�މާލުމަށ�ޓަކައި މަސައ�ކަތ�

ްދެ ްފުރަތަމަްއެހެނ� ްއެނ�މެ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފި. ްމެނ�ބަރަކު ްދެ ނ�ނެވުމުނ�

ްއިބ�ރާހީމް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

 660ްއިސ�މާޢީލ�.

ް

ްކުރިމައ�ޗަށ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްމިއަދު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްފާހަގަކޮށ�ލަން�ްއ�ކެވުނ�:އިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަވެސ� ްމައ�ސަލާގައި ްމިއޮތ� ހުށަހެޅިފައި

ނޑައެޅިގެން� ްކަ ްގަވާއިދުގައި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއަކީ ބޭނުނ�ވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްހިތުނ� ްއަޅުގަނޑު ްނެތ�ނަމަވެސ�  665ލިޔެފައި

ް ްމައ�ސަލައެއ� ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްމެނ�ބަރަކުްރައީސ�ގެ ްތިނ�ހަތަރު ހުށަހެޅި

ވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވާްނިމޭހިސާބަށ�ދާއިރުްއެމަނިކުފާނުގެްބަހެއ�ްމިްމަޖިލީހަށް�

ްމިހިރަް ްއުފުލިފައި ްއެމަނިކުފާނާމެދު ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުއިވޭ. އަދި

ްމިް ްނޫނ�ތޯ ްނުވަތަ ްޤަބޫލުކުރައ�ވަނ�ތޯ ްކުޑަމިނުނ� ްއެނ�މެ ޝަކުވާތައ�

ްމަޖިލީހު ްވިދާޅުވެދެއ�ވެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާއިރުގައި ްމިހާހިސާބަށ�  670ގައި

ްވިދާޅުވާް ްއެމަނިކުފާނު ްއިލ�ޒާމ�ތަކާއި ްކުރެވިފައިވާ ްއަދި ްފެނޭ. ވާނެކަމަށ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްއެހެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެނގުނީމާ ްއެއ�ޗެއ�ވެސ� ކޮނ�މެވެސ�

ްދެނ� ްއެނގޭނީ. ްދަނ�ނަވަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްއަލީގައިވެސ� ްއެއ�ޗެއ�ގެ ްއެވިދާޅުވާ

ްއެކަމާް ްއަނެއ�ކާ ްބަޙުސ�ކޮށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިތާގައި މިއީކީއެއ�

ްގެނ�ދެވުމުގައިް ްމިކަނ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަމެއ�ނޫނ�  675ދެބަސ�ވާނ�ވީ

ްމެނ�ބަރުން� ްހުރިހާ ްތިއ�ބެވި ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްއުސޫލަކީ ހަމައެކަނި

ްތެދުވެވަޑައިގެ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްނިމިވަޑައިގަތީމާ ނ�ްވާހަކަދައ�ކަވާ

ްވިދާޅުވީމާ،ް ްސަބަބުތަކަކީ ްމިއީއޭ ްއިނ�ކާރުކުރައ�ވަމޭ. ްތިމަނ�ނަ ތިކަނ�ކަމާ
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ްބުނުމުގެް ްއެއ�ޗެއ� ްއިތުރު ްސަބަބަކަށ� ްއެވިދާޅުވާ ްއެމަނިކުފާނު ދެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްގެނ�ދެވުނ� ްމި ްނުލިބޭގޮތަށ� ްމެނ�ބަރަކަށ�  680ފުރުޞަތެއ�

ްއަދި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްރަނގަޅުގޮތެއ�ނޫނ� ްއެނ�މެ ްނެތަސް�ްހިތުނ� ލިޔެފައި

ްޝަރީޢަތުގެް ްއޮވޭ. ްއުސޫލުތަކެއ�ވެސ� ްހިނ�ގާ ްކަނ�ކަނ� މިބާވަތުގެ

މަޖިލީހެއ�ްނޫނ�ނަމަވެސ�ްތުހުމަތެއ�ކުރެވިްއިލ�ޒާމުްކުރެވޭއިރުގައިްއިނ�ކާރުް

ްވިސ�ނެނީ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބެލޭނެކަމުގައި ްއިޖާބަކަމުގައި ްއެއީ ނުކުރަނ�ޏާ

ްރެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްރައީސ�، ްދަނ�ނަވަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ  685ކޯޑަށ�ޓަކައި

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްދިޔައިރު ްމިހިސާބަށ� ްހުށަހެޅިގެނ� ްމައ�ސަލަ މި

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްއިނިނ�. ްމަޑުކޮށ�ލައިގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވޭތޯ އެއ�ޗެއ�

ްދަނ�ނަވަން� ްއެއ�ޗެއ� ްއިތުރު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވުމަށ�ފަހު ވިދާޅެއ�ނުވޭ.

ްވިސ� ްމަނިކުފާނުްޖެހިދާނެކަމަށ� ްކުރީގައި. ްދަނ�ނަވާލީ ްމަނިކުފާނަށ� ނޭތީ

ްވާހަކައެއ�.ް ްނުލިބޭނެ ްފުރުޞަތު ްގިނަ ްއެއ�ފުރުޞަތަށ�ވުރެ  690ވިދާޅެއ�ނުވޭ

ްހުށަހެޅުމުގައިް ްމައ�ސަލަ ްމި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްހުށަހެޅުމަށ1ް�ްސޮއިކުރި ްމައ�ސަލަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ. މެނ�ބަރެއ�

ްސަ ްއެއ�ސަބަބެއ�ކަމުގައިްޤަޞ�ދުކުރި ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްތެރޭގައި ބަބުތަކުގެ

ް ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްއެއ�ކުރެވި ްމަޖިލިސ� ްމި ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ް�އަޅުގަ

ްއަދިއެއ�ް ްމަޖިލީހަކުނ� ްމި ްގާތ�ކުރިއިރުވެސ� ްދުވަހަށ�  695އަހަރެއ�ހާ

ްއެއ�ވެސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތ�. ްފެނިފައެއ� ްނަތީޖާއެއ� ދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ�

ްކުރެއ�ވޭނެްހާލެއ� ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްމިދަނ�ނަވަނީ ގައި

ްގިނިކަނ�ޏާް ްކުރައ�ވަނ�ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ، ްނުވަތަ ކަމެކޭ

ްމަޖިލިސް� ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނޫނ�. ްކަމެކޭ ކުރަނ�ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�ް ްއިސ�ފަރާތެއ�ގެ ްއެނ�މެ ްހަވާލުވެހުނ�ނެވި  700ހިނ�ގެވުމާ

ްހިނ�ގެވުނ�ް ްމަޖިލިސ� ްގޮތަކަށ� ްނެރެވޭނެ ްނަތީޖާއެއ� ްހިތުނ� ނޑު އަޅުގަ

ްނުވިޔަސް� ްއަރާރުނ�ތަކެއ� ްދައ�ކާ ްވާހަކަތަކެއ� ްމާގިނަ ްކޮނ�މެހެނ� އެއީ.

ވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްއޭގެްޒާތުގައިްފެނ�ނަނ�ްއޮތ�ކަމެއ�ްމިއީ.ްދޮޅުއަހަރަށ�ވުރެް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަް ްއަދިއެއ� ްދިޔައިރު ްއެއ�ވެސ�ްގިނަދުވަސ�ވެގެނ� ކަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުގެނެވޭކަނ�. ްމަޖިލީހަކުނ� ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  705ބަދަލެއ�



 27 

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުވާނީ ްބައެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ްޒިނ�މާގެ އެކަމުގެ

ްއަދާނުކުރެއ�ވޭކަމަށް� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްއެމަނިކުފާނުގެ އިސ�ތަށިފުޅުގައި.

ނޑަށ�ްފެނ�ނަްއެއ�ސަބަބުްއެއީ.ްޢިއ�ް ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްގަވާއިދުވެސް�އަޅުގަ

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްހިފެހެއ�ޓުމަކީ ްކަރާމަތާ ްޢިއ�ޒަތާ ްމަޖިލީހުގެ ބުނަނީ

ްދާނެގޮތަށް� ްގެއ�ލިގެނ� ްކަރާމާތ� ްޢިއ�ޒަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި  710ވާޖިބެކެވެ.

ްމަޤާމުގައިް ްކަމުގެ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއިބ�ރާހީމ� ްޢައ�ބާސ� އަލ�ފާޟިލ�

ްޢަމަލުކު ނޑުްހުނ�ނަވައިގެނ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ކަނ�ވެސ� ްބައެއ� ްހުރި ރައ�ވާފައި

އެބަޖެހޭްދަނ�ނަވާލަނ�.ްމިފަދަްމައ�ސަލައެއ�ްހުށަހެޅުނީމާްމިްވާހަކަްވާހަކަް

ްމަޤާމުގައިް ްކަމުގެ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ�،ްމި ދެއ�ކޭނީ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރަސ�މީް ްފޮނުވި ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ  715ހުނ�ނަވައިގެނ�

ްފޮނުއ�ވާފައި.ް ްއޮފީހަށ� ްފުލުސ� ްވަނީ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ލިޔެކިޔުމެއ�

ްޚިލާފަށް� ްގަވާއިދާ ްލިޔުމަކީ ްފޮނުވި ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްޖަލ�ސާް ްބާއ�ވަވާތީ ްޖަލ�ސާ ްނުދީ ްނޯޓިސ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ

ްއަނ�ގާލުމަށ�ޓަ ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަނ� ްކުރިނ� ްފޮނުވިްފެށުމުގެ ކައި

ްފޮނުވައިގެނ�ް ްއެސިޓީ ްރައީސަށ� ްއަނެއ�ކާ ްގުޅިގެނ� ްއެކަމާ  720ލިޔުމެއ�.

ްހާޒިރުވެްޖަވާބުދޭނ�.ްމިްމަޖިލީހުގެް ްއޮފީހަށ� ނޑަށ�ްޖެހިއ�ޖެްފުލުސ� އަޅުގަ

ްއޮފީހުން� ްފުލުސ� ްލިޔެކިޔުނ� ްގެނ�ގުޅޭ ްއަޅުގަނޑު ްގުޅިގެނ� މަސައ�ކަތާ

ް ްގެނ�ގޮސ� ްފޭރިގަނެގެނ� ްއަތުނ� ނޑުގެ ްވާހަކަްއަޅުގަ ްއުޅޭ ނުދީގެނ�

ްއެް ްއަދިވެސ� ްދެނ�ނެވިނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުގައި ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްކޮށ�ދެއ�ވާފައެއ�ނެތ�. ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅެއ�  725ލިބޭނެގޮތަކަށ�ވެސ�

ްމިނިސ�ޓ�ރީް ްޚިލާފަށ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއެފެއާޒުނ� ްހޯމ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްއޮފ� ްމި އެޑ�ރެސ�ކޮށ�

ްފާޅުކަނ�ް ްއަދި ްބަލާ ނޑަ�ައިގެނ� ްކަ ްލިޔެކިޔުނ� ްފޮނުވާފައިވާ މަޖިލީހުނ�

ްޖަހާފައިް ނޑާބަލާ ްކަ ނޑުޖަހާ ްތައ�ގަ ްބޭރުގައި ްއޭގެ ބޮޑުގޮތެއ�ގައި

ްރައީސަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެމައ�ސަލަ ްރައ�ދުކުރީމާ ްއެއ�ޗިހި ްއެ ނޑަށ�  730އަޅުގަ

ްއަދިއަދަށ�ވެސ�ް ްހޯމް�ްދެނ�ނެވީމާ، ްދައުލަތުނ� ްދޭތެރޭގައި ދަޢުލަތާ

ްދަޢުވާކުރައ�ވާނެް ްދޭތެރޭގައި ްބަޔަކާ ްހިނ�ގި ްއެކަނ� މިނިސ�ޓ�ރީނ�
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ްސާފުކޮށް� ްމިއީ ްކުރައ�ވާފައެއ�ނެތ�. ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމެއ�ވެސ�

ްއެް ްއެހެރީ ްއަދިވެސ� ްއަތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހެކިތައ�. ފެނ�ނަނ�ހުރި

ްކޮބަް ްއެހެނ�ވީމާ، ްމަޖިލީހުގެްލިޔެކި�ިޔުނ�. ްމި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  735އިތޯއޭ

ކަރާމާތ�ްހިފެހެއ�ޓުމަށ�ްކުރައ�ވާފައިްއޮތ�ކަމަކީ.ްމިްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރެއ�ގެް

ްކަނ�ކަމެއ�ް ްމިކަހަލަ ްއެމެނ�ބަރަކަށ� ްގުޅިގެނ� ްމަސައ�ކަތާއި ރަސ�މީ

ްމީހުނ�ނާް ްކުއ�ކުރި ްއެ ްލިބިވަޑައިގެނ�ހުރެ ްމަޢުލޫމާތު ހިނގަމުނ�ދާކަމުގެ

ގައިްފިޔަވަޅެއ�ްއެޅުއ�ވުމަށ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުނ�ްމަސައ�ކަތެއ�ްދޭތެރޭ

ްއަލިގަދަް ްއަދާނުކުރައ�ވާކަމުގެ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްއެއީ ްނެތ�ކަނ�  740ކުރައ�ވާފައި

ދަލީލެއ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއެނ�މެފަހުނ�ްމިްމައ�ސަލަްމައ�ސަލައެއ�ގެް

ްހުށަހެޅު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިތަނަށ� ްއިނގިރޭސިބަހުން�ގޮތުގައި މަށ�

ް ްމައ�ސަލައަކީ ްޕ�ރެސިޕިޓޭޓ�ވި ްއެޖެނ�ޑާ.69ްްދަނ�ނަވާނަމަ ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ްގޮތ�ތަކަށ�ް ްތަފާތު ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވާ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ މިކަމުގައިވެސ�

ްޤާބިލ�ކަނ��ް� ްގެނ�ދެވުމުގެ ްރަނގަޅަށ� ްމިކަނ� ްކުޑަމިނުނ� ްއެނ�މެ  745ބަލާއިރު

ސާބިތުވޭްއަދިްޤަޞ�ދުގައިްނުބައިްނިޔަތެއ�ގައިްއެމަނިކުފާނުގައިްނެތ�ކަނ�ް

ްނުބެލުނަސ�.ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގ�4ްްެކަމެއ�ކުރެއ�ވިކަމުގައި ވަނަ

ް ްނިމުނުކަމަށ� ްބަޙުސ� ްކުރެވޭ ްޖަލ�ސާގައ66ްްިދަށުނ� ވަނަ

ްގޮތަކަށް� ްއެހެނ� ްބަޙުސ� ްއެ ްހަމަ ްއަނެއ�ކާވެސ� އިޢުލާނުކުރައ�ވާފައިމެ

ްގެނ�ދަވަމުނ� ްލަފާގެމަތީން�ްކުރިއަށ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއެއީ  750ދާއިރުގައި

ްދެން� ްނެތ� ްމައ�ސަލައެއ� ްގެނ�ދަވަނީ. ްކުރިއަށ� ްބައ�ލަވާ ްކަމަކަށ� ކުރައ�ވާ

ްކޮމިޓީން� ްއިދާރީ ްއެ ްހަމަ ްއެކަމަކު ނޑުމެނ�ގެ. ްއަޅުގަ އެއަކު

ްމައ�ސަލަް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްގއ. ލަފާދެއ�ވައިގެނ�

ްއަ ްނުލާްއެމަނިކުފާނު ްލަފައަކާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ މިއ�ލަފުޅަށ�

ް ްނިނ�މެވީ. ްއައިސ�69ްްނެނ�ގެވުމަށ�ވެސ� ްލަސ�ވަމުނ� ްޖަލ�ސާ  755ވަނަ

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްކުއ�ލިއަކަށ�ްމިްކެނ�ސަލ�ކުރައ�ވަނީ އެނ�މެފަހުނ�ްއެއ�ދުވަހަކު

ހަމަްއެއ�ވެސ�ްސަބަބެއ�ްނުދައ�ކަވާ.ްއޭރުްމިއޮތީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބުނާް

ްސަބަބެއް�މުއ�ދަ ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ ްގޮސ�ފައި. ްފާއިތުވެގެނ� ތު

ްބޭއ�ވިދާނެް ްމިޖަލ�ސާ ްފެނިވަޑައެއ�ނުގަނ�ނަވައޭ ްތިމަނ�ނާއަކަށ� ނެތި
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ްހީފުޅުކުރައ�ވައިގެނ�ް ްވަޑައިގަނ�ނަވާނެކަމަކަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްނުވަތަ  760ކަމަކަށ�

ްޒި ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމަކު ްކެނ�ސަލ�ކުރެއ�ވީ. ނ�މާއެކޭްޖަލ�ސާ

ްއަދިް ްވަޑައިނުގަތުނ� ްވަޑައިގަތުމާ ްމިތަނަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްބޭއ�ވުނ�. ޖަލ�ސާ

ްހުރިް ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައި ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ކަމެއ�.ްމިހިރީވެސ� އެއީ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާއ�ދާއާއ49ްްިގޮތ�. ވަނަ

 765އޭގައިްއެްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިްއޮތ�ްްވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(.52ްވަނަްމާއ�ދާ.52ްް

ްއަދާކުރައ�ވާފައެއ�ްނެތް� ކަނ�ތައ�ްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްހަމަްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްހާމަކަން� ްވީހާވެސ� ްތަފާތުކުރުމެއ�ނެތި ްމެނ�ބަރަކަށ� ްވަކި ްތާކަށ�. މިވީހާ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްވަސީލަތ�ތަކަށާ ްޚަބަރުފަތުރާ ްގޮތެއ�ގައި ްބޮޑު ފާޅުކަނ�

ްގޮތަށ� ްމަޢުލޫމާތުްްއެނގޭނެ ްކަނ�ކަމުގެ ްބަޙުސ�ތަކާ މަޖިލީހުގެ

 770ފަތުރަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�ްއެބައޮތ�ްގަވާއިދުގައިްލިޔެފައި.ްކޮބައިތޯްއެކަމަށ�ޓަކައިް

ްނުފެނޭ.ް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތެއ�. ްކުރެއ�ވި ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ްނުވަތަް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްގުޅިގެނ� ްޙާދިސާއަކާ ްވަކި ްހިނގާ މިތަނުގައި

ްއެއ�ޗެއ�ްއަމީ ްކުޑަކުޑަ ްއަދި ްއަރާވަޑައިގެނ� ްޓީވީއަށ� ނ�ޢާނ�މު

ްރައ�ޔިތުނ�ނާް ްމަޢުލޫމާތު ްފުރިހަމަ ްމިކަމުގެ ްއެއީކީ ވިދާޅުވެލެއ�ވުމަކުނ�

ްނެތ�.ް ްގޮތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ ްބެލެވޭނެ ްގެނ�ދެވުނީކަމުގައި  775ހަމައަށ�

ްމިކަނ�ކަ ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ ްތިބެ ްބުއ�ދީގައި ްސަލާމަތ� ނޑުމެނ� ން�އަޅުގަ

ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސ�. ްޖަލ�ސާއާއ69ްްިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއެއީ ްކަނ�ކަނ� ްދިޔަ ްހިނގާ ގުޅިގެނ�

ްމަޖިލީހުގެް ްމިއޮތ� ްއެއ�ކުރެވިފައިވާ ްމިފަހަރު ްމިދެނ�ނެވީ ތާރީޚުގައިވެސ�

ްމަ ްއެއ� ްނާޒުކު ްއެނ�މެ ްކުރިމަތިވީ ްމަޖިލީހަށ� ްމި  780އ�ސަލައޭްތާރީޚުގައިވެސ�

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްދަނޑިވަޅުގައި ްއެ ްދަނ�ނަވާނީ. ނޑު އަޅުގަ

ްޢަމަލުކުރެއ�ވީްކިހިނެއ�ތޯްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްހަނދުމަފުޅުކޮށ12ް�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ މިނެޓ�އިރުވެއ�ޖެ.

 785ްއެރުވީ.

ް
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ްޝުްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ނޑުްއާދެ، ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރިއ�ޔާ

ްމައ�ސަލާގައިްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިޙުތިރާމާއެކުްދަނ�ނަވަނ�ްމި ްވަރަށ� ްރައީސަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފާހަގަކުރެވޭް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑަކީ. ްއަޅުގަ ްމީހެއ� ސޮއިކުރި

ްމަޖިލީހަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްފުރުޞަތެއް�ނުކުތާތައ� ްއިއ�ވާލުމުގެ  790ށ�

ްދައ�ކަވަނ�ޏާް ްވާހަކައެއ� ްއެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށ� ދެއ�ވަނ�ވާނެ.

ްއެހެނ�ް ްނުވަތަ ްރަނގަޅު. ްއެނ�މެ ނޑުއ�ވާލެއ�ވުނ� ްމެދުކަ ފުރުޞަތު

ްމިް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްގޮތެއ� ްކޮނ�މެވެސ� ްދެއ�ވުމުގެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ފުރުޞަތެއ�

ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވުމުގެްްމައ�ސަލާގައި ްވާހަކަތައ� ހުރި

ނޑަށ�ްލިބެނ�ވާނެ. ނޑުްހިތުނ�ްއަޅުގަ އަޅުގަ  795ްފުރުޞަތެއް�

ް

ްމެނ�ބަރުނ�ނެކޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުރިހާ ްއެހެނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާްހަމަ ްޢަމަލުކުރާ ްހަމަ ްހަމައެއ�ގެްމަތިނ� ްއެއ� 15ްއެއ�ވަރަށ�

ްއެރުވޭނީްއިނގޭތޯ.ްމިނެޓ�

ް800 

ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްފަހަރަކު ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކ15ްްާއާދެ، ްދެއ�ވާފައި ްމިނެޓ�

ްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ15ްްިއެހެނ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ވާށޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ މިނެޓެއ�

ްމެ ްހުށަހަޅާފައި ްލިޔުމެއ� ްސޮއިކޮށ� ްދަނ�ނަވަން�މަޖިލީހުގައި ނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްނުލިބޭކަމަށ�ވަނ�ޏާް ްފުރުޞަތެއ� ްދެނ�ނެވުމުގެ ްވާހަކަތައ� ހުރި

ްގޮތެއ�.ް ްކުރިއަށ�ދާނެ ްމިކަމައިގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނޭނގެ ނޑަކަށ�  805އަޅުގަ

ްތަނ�ކޮޅެއ�ް ްމިވަގުތު ްދެނ� ްއިޒުނަދެއ�ވައިފިއ�ޔާ ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްދަނ�ނަވާލާނަނ�ްއަދި ބައެއ�ްވާހަކަ.ްމިދެނ�ނެވިްނާޒުކުްްކުރުކޮށ�ްއަޅުގަ

ްގޮތަކީް ްހެއ�ދެވި ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑިވަޅުގައި ދަ

ްފުރާވަޑައިގެނ�ް ްކަމެއ�ގައި ްނުގުޅޭ ްމަޖިލީހާ ްކަމެއ�ގައި ކޮނ�މެވެސ�

ްނުކުމެ،ް ް ްމައ�ސަލަ ްބޮޑު ްމަޖިލީހުގައި ްހުއ�ޓި ްމަޖިލިސ�  810ވަޑައިގަތީ.

ްއަދާނުކުރެ ްހެއ�ކެއ�ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްބޮޑު ްދެނ� ްމިއަށ�ވުރެ އ�ވުމުގައި

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައި ްހުރި.ްއެއ� ްފެނ�ނަނ� ްފާޅުކޮށ� ްދިމާއަށ� ކޮބައިތޯ

ްރައީސ�ްމިްމަޖިލީހުގައިް ްގޮތަކަށ�ްމަޖިލީހުގެ ނަޒަރުގައިްގަވާއިދުްތަނ�ނުދޭ
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ްފަރާތަކަށް� ްވަކި ްޖެހިވަޑައިގަތުމެއ�ނެތި ްފަރާތަކަށ� ްވަކި އިނ�ނަވައިފި.

ްކަމަށ�ްބަޙު ްބޭފުޅަކު ްވޯޓ�ނުދެއ�ވޭ ްވަޑައިނުގެނ� ްބައިވެރިވެ  815ސ�ގައި

ްރިޔާސަތުގައިް ްދެނ� ްގަވާއިދުގައި. ްމިއޮނ�ނަނީ ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ްއިނ�ނަވަނީް ްދެނ� ްއެތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ނުއިނ�ނަވާ

ްއެކަން� ްއެކަމަކު ްފުދޭނީ. ްބޭނުމެއ�ތޯ ްކޮނ� ްމަޖިލީހަށ� ކީއ�ކުރަނ�ތޯ.

ނޑު ްޓީވީގައިްއަޅުގަ ްއެރޭ ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްދިޔަ ްފެނިގެނ� މެނ�ނަށ�

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްބެހޭގޮތުނ� ްމަޖިލީހާ ްއިނ�ނެވި.  820އަރާވަޑައިގެނ�

ްމެނ�ބަރުން� ްއެހެނ� ްމިތާނގައި ްދަނ�ނަވަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްމިހިރީް ްނުދެއ�ވާ.ްއެހެނ�ވީމާ، ްފުރުޞަތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްވާހަކަތަކަށ� ދެއ�ކެވި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީ ްގޮތ�. ްގެނ�ދަވާ ްޢަމަލުކުރައ�ވަމުނ� ްރައީސ� ހުގެ

ްޝަކުވާް ްއިނ�ނަކަމުގެ ްގޮނޑީގައި ްދެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ރައީސ�،

ްއެނ�މެފަހުން� ްކުރައ�ވާ ްތަކުރާރުކޮށ� ނޑާ ްއަޅުގަ ްރައީސ�  825މަޖިލީހުގެ

ްއިސ�ތިޢުފާް ްއިސ�މާޢީލ� ްއިބ�ރާހީމ� ްދެނ�، ްއެނ�ގެވީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމިކަނ�ްއިޢުލާނުކުރައ�ވާށޭ.ްްނުދެއ�ވިޔަސ� ދެނ�ްތިމަނ�ނަްޤަޞ�ދުކުރައ�ވަނީ

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްދިޔަ.ްމިހާރުވެސ� ްއެކަނ�ތައ� އެހާހިސާބަކަށ�

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަތިއ�ބެވި. ްބޭފުޅުނ� ްތިއ�ބެވި ްގޮނޑީގައި ދެ

ްނާޅުއ�ވާ ްފިޔަވަޅެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއެކަ�ަމަކު ްދޭތެރޭގައި  830.ްއެބޭފުޅުނ�ނާ

ްތެރޭގައިްތަފާތުކުރުމެއ�ވެސ�ްހުރީް އެއ�ޗެކޭވެސ�ްވިދާޅެއ�ނުވޭ.ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

މިހާކަށ�ހާްވަރަކަށ�.ްދެްހައިސިއ�ޔަތަކުނ�ްހަމަްމިހާރުވެސ�ްމިްމަޖިލީހުގައިް

މެނ�ބަރުނ�ްއެބަތިއ�ބެވިްއިނގޭތޯ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިހިރީްކަނ�ކަނ�ްގޮސ���ފައިް

ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެނ�މެްހުރިގޮތ�. ްހަމަ ނޑަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްއިބ�ރާހީމ� ްޢައ�ބާސ� ނޑު ްއަޅުގަ  835ފުރަތަމައިނުނ�ވެސ�

ްނުދިނީް ްވޯޓ� ްއައިރުގައި ްއިނ�ތިޚާބު ްރައީސ�ކަމަށ� މަޖިލީހުގައި

ްފަރާތަކަށް� ްވަކި ްއިނ�ސާފުވެރިކަމާއެކު ްމިކަނ�ކަނ� އެމަނިކުފާނަށ�

ްޙައ�ޤުގައިްއަދާކު ރެއ�ވުމުގެްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުްބުރަވެވަޑައިނުގެނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްމިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްދެނ� ްފެނ�ނާތީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ އަދާނުކުރެއ�ވޭނެކަމަށ�

 840ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުގެްއެހެނ�ްމެނ�ބަރުނ�ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތަށ�ްފެނިވަޑައިގަތީމަް
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ްބަލަމުން� ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭތޯ ްއަރިހުގައި ްއެމަނިކުފަނުގެ ްތަބާވެގެނ� އެއަށ�

ްމިގެ ނޑު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަ ްމި ްނުދެއ�ވާ ްއެމަނިކުފާނު ްއެކަމަކު ނ�ދިޔައީ.

ްބައ�ލަވަމުނ�ް ްހައ�ތަހާވެސ� ްފުރުޞަތެއ�. ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެ މަޖިލީހަކަށ�

ްމިކަނ�ް ްލަސ�ކޮށ�ލައިގެނ� ްގޮތަކުނ� ްކޮނ�މެސ� ްމަޖިލިސ� ގެނ�ދަވަނީ

ްއެނ�ގުމަކަށ�،ް ްމީހެއ�ގެ ްނުވަތަ ްބައެއ� ްވަކި ްގޮތަކަށ�  845ނުކުރެވޭނެ

ްޢިއ�ޒަ ްއެކިއެކި ްޕާޓީއެއ�ގެ ްވަކި ްހެއ�ކަކީ ްމީގެ ްރައީސ�، ޖަލ�ސާތަކާްތ�ތެރި

ްވަޑައިގަނ�ނަވަމުން� ްބައިވެރިވެ ްއެމަނިކުފާނު ްގަވާއިދުނ� މަޝ�ވަރާތަކުގައި

ްހައ�ދަވާް ްމެނ�ބަރުނ� ްއެތަނ�ތަނުގެ ްވަޑައިގަނެ ްއެތަނ�ތަނަށ� ގެނ�ދަވާ.

ްޙިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއ�ގޮތަށ� ޢަމަލުކުރައ�ވާ.ްްޕެޓިޝަނ�ތަކާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްކަނ�ތައ�. ްފެނ�ނަނ�ހުރި ްދިމާލަށ� ްމިހުރީ  850އެހެނ�ވީމާ،

ްމިް ްއޮތީ ްއިލ�ތިމާސ�ކޮށ�ލާހިތ� ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްނިނ�މެވުމުގައިް ްގޮތެއ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ މައ�ސަލައިގައި

ްލޯފުޅު ްކަނ�ކަމަށ� ްފެނ�ނަނ�ހުރި ްދިމާއަށ� ްނުލައ�ވާށޭ.ްްސާފުކޮށ� މަރުއ�ވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެބައެދެއޭ ްކިބައިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ� ދިވެހި

ްރަނގަޅަށް� ްހަމަ ްމެނ�ބަރުނ� ްއެނ�މެ ްތިޔަ ްގެނ�ދިއުމަށ�.  855ކުރިއަށ�

ދެނެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ،ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެްރަނގަޅުްމަޞ�ލަޙަ�ަތުްހުރިް

ްގެ ްމަޖިލިސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއަވަހަށް�ގޮތެއ�ގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނ�ގޮސ�

ނިނ�މުމުގެްޤާބިލުކަމެއ�ްއައ�ބާސ�ްއިބ�ރާހީމ�ގައިްނެތޭ.ްތިބޭފުޅުނ�ގެްޕާޓީގެް

ްމީހާއަށ�ް ްނުބައ�ލަވާ، ްއެއަށ� ްވެވަޑައިގަތ�ކަމުގައިވިޔަސ� މެނ�ބަރަކަށ�

ްމަގެއ�ް ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވޭނެ ްބައ�ލަވައިގެނ�ްމިްމަޖިލިސ� ްކަމަށ�  860ނުބައ�ލަވާ

ްމެނ�ބަ ްމިކަނ�ްއެނ�މެ ްދައ�ކަވައިދެއ�ވާށޭ. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ރުނ�

ްރިޔާސަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކުރެވޭނެކަމަށ�

ްބަދަލުވެގެނ�ނޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްހިތ�ތަވާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްގަޑިއަށ�ވެސ� ްއާދެ،  865ޝުކުރިއ�ޔާ.

ނޑުްނިނ�މަވާދެ ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްޝުކުރު އ�ވީތީވެސ�
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީ ްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ފުރުޞަތު

ްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޙަމ�ޒާއަށ�.ް

ް

 870ް`.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިހާރުްމިވަނީްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހަށް�ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް

ްނެތ�ކަމުގެްްޙަމ�ޒާްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއަޙ�މަދު ްއިތުބާރު ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޙާއ�ޞަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްލިޔުމުގައިް ްލިބިފައިވާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްހުށަހެޅިފައި.ްއާދެ،ްއަޅުގަ މައ�ސަލައެއ�

ްމިް ްއިސ�ތަށިފުޅުގައި ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއިލ�ޒާމ�ތަކެއ� ްބޮޑެތި ވަރަށ�

ް ްއެބަ ްބޭފުޅުނ� ްމިްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްއެހެނ�ކަމާއެކު، އަޅުއ�ވާފައިވޭ.

ްއަލ�ފާޟިލ�ް ްހުނ�ނެވި ްމިހާރު ްރި�ިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ  875ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ޢައ�ބާސ�ްއިބ�ރާހީމ�ގެްއިތުބާރުްނެތ�ކަމުގެްމައ�ސަލައަށ�ްގޮތެއ�ްނިނ�މުމުގެް

ްއަހާލަނ�ޖެހޭް ްއަރިހުނ� ްއެމަނިކުފާނުގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކުރިނ�

ްއެމަ ްމީގައި ްއޮތ�ްހަމަގައިމުވެސ� ްއަޅުވާފައި ްއިސ�ތަށިފުޅުގައި ނިކުފާނުގެ

ްބޭނުނ�ވާް ްއަޑުއަހާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަގައިމުވެސ� ްތެރެއިނ� އިލ�ޒާމ�ތަކުގެ

ްވަރަށ�ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަހުރި. ްވާހަކަތައ�  880ބައެއ�

ްއައ�ބާސ�ް ްއަލ�ފާޟިލ� ްމިކަނ� ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އަދަބުވެރިކަމާއެކު

ްއެދޭކަމެއ�ކަމަށ�.ްްއިބ�ރާހީމ� ނޑު ްއަޅުގަ ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވުމަކީ ްމަޖިލީހަށ� މި

ްބޭނުނ�ވަނީ،ްްްއެގޮތުނ�ް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްޙާއ�ޞަކޮށ� ްވަކިނ� ނޑު އަޅުގަ

ްލިޔުމުގައިްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްއެބަވޭްމިް ބޭނުނ�ވާްކަނ�ތައ�ތަކުގެްތެރޭގައިްމި

ްއިދ69ްާ ްބެހޭގޮތުނ�. ްއެޖެނ�ޑާއާ ްކުރެވުނު ްޖަލ�ސާގައި ްކޮމިޓީން�ވަނަ  885ރީ

ްއެް ްއެ�ެޖެނ�ޑާއިނ� ްނިނ�މަވާފައިވަނީ ްވަނިކޮށ� ްދެއ�ވާފައި ްލަފައެއ� ވަކި

ްނިނ�މެވިް ްއުނިކުރައ�ވަނ� ްއެ ްއެހެނ�ކަމާއެކު، ްއުނިކުރެއ�ވުމަށ�. ނަނ�ބަރު

ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވުނ�ް ްހަމައަކުނ�ތޯ ްކޮނ� ްކޮނ�ގޮތަކަށ� ްނިނ�މެވީ ނިނ�މެވުނ�

ްދަ ްވާހަކަ ްއެދޭކަމެއ�ގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިްއެއީ ްހަމައެއާއެކު، ނ�ނަވަނ�.ްއަދި

ނޑަށ�ްމީގައިްނެތ�ްމަޢުލޫމާތެއ�ގައިްދެނ�މެްއިލ�ޒާމެއ�ްއަނެއ�ކާވެސ�ް  890އަޅުގަ

ްއެވެސ�ް ްއަޅުވައިފި. ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ� ްއިސ�ތަށިފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ

ް ްއާދެ، ްބޭނުނ�ވާކަމެއ�. ްސާފުކޮށ�ލަނ� ނޑު މެނ�ބަރުނ61ް�ްއަޅުގަ

ްޕެޓިޝަ ްއެކުރެއ�ވިްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްއެބޭފުޅުނ� ްހުށަހަޅުއ�ވަނ� ނ�
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ްނުވަތަް ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ފައިވޭތޯ ްއެއ�ވެސ�ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި މަސައ�ކަތުގެ

ްހަމައެއާއެކު،ް ްބޭނުނ�ވާކަމެއ�.ްއަދި ްސާފުކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ  895ނޫނ�ތޯ

ްއަދިްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމަޖިލީހުގައިްއަޑުއިވިގެނ�ްހިނގައ�ޖެްއެމަނިކުފާނަށ�ް

ްއެވެސ�ް ްވާހަކަ.ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްސަރުކާރުނ� ްލޯނެއ� ލުއި

ްދިމާލަށ�ވެސް� ްމީހަކާ ްކޮނ�މެ ްއެއީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްޙަޤީޤަތ�. ްތެދު އޭގެވެސ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްފޮނުވިދާނެ. ްފޯރުވިދާނެ ްއަނެކުނ�ނަށ� އިލ�ޒާމ�ތަކެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިއޮތީ  900މިއަދުްމަޖުބޫރުވެފައި.ްްއެއަށ�ްގޮތެއ�ްނިނ�މުމަށ�ްއަޅުގަ

ްދެނެގަނ�ނަނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ްނިނ�މުމުގެ ްއެކަނ� އެހެނ�ވީމާ،

ްމިހާރުް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަހުރި. މަޢުލޫމާތުތަކެއ�

ްބެހޭގޮތުން� ްއިލ�ޒާމ�ތަކާ ްއަޅުވާފައިވާ ްއެ ްއިސ�ތަށިފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ

ްކުރީ ްނިނ�މުމުގެ ްއެނގިްގޮތެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަނ�ކަނ� ގައި

ްހިތ�ހަމަޖެހުމަކާް ްބޮޑު ްވަރަށ� ްހިތަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  905ސާފުވެއ�ޖެއ�ޔާމުނ�

ްއެހެނ�ކަމާއެކު،ް ްކަށަވަރުކަމެއ�. ްއެއީ ްލިބިގެނ�ދާނެކަނ� ފިނިކަމެއ�

ްއަދަބުވެރިކަމާއެކުް ްވަރަށ� ްމިކަނ�ކަނ� ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ްކަނ�ކަމުގައިްސާފުކޮށ�ލަދެއ�ވައިފިއ�ް ްނިނ�މަނ�އުޅޭ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޔާ

ްނިނ�މުން� ްނިނ�މާ ްއެ ްއަދި ްދާނެކަމަށ�. ްފަސޭހަވެގެނ� ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްވާހަކަ ްނިދާލެ�ެވޭނެކަމުގެ ްފަސޭހަކަމާއެކު ްފަހު  910ނިނ�މުމަށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްވާހަކަފުޅާް، ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދެނ�މެ

ްބުނާގޮތުން� ްގަވާއިދު ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ްދެނ�ނެވެނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ގުޅިގެނ�

ްނިސ�ބަތ�ވާް ްމައ�ސަލަ ްމި ްފުރުޞަތު ްޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްއެއަށ�  915ވެއ�ޖެއ�ޔާ

ްޖަވާބުް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްލިބިގެނ�ވާކަނ�. ްރައީސ�އަށ� މަޖިލީހުގެ

ްމަޖުބޫރުކަމެއް�އެރުވުމަ ްއެއ�ވެސ�ކަހަލަ ްއެކަމުގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ކަށ�

ްމިހާރުް ްދެނ�، ްއެއީ. ްޙައ�ޤެއ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްއެ ްނޯނ�ނާނެ. ކުރެވޭކަށ�

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ރެރި ްފުވައ�މުލަކު ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ފުރުޞަތު

 920ްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީއަށ�.ް

ް
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ްމަޖިލީހަށް�ޝުކުރިްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްމިއަދު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއ�ޔާ

ްމިްްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ސަލަ، ްނެތ� ްއިތުބާރު ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮތ� ހުށަހެޅިފައި

ްއެހެނ�ކަމުނ�،ް ްސޮއިކުރިނ�. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމުގައި މައ�ސަލަ

ނޑުްއެނ�މެްފުރަތަމަވެސ� ނޑުްްއަޅުގަ  925ދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ްމިްސޮއިްއަޅުގަ

މަޖުބޫރުްކުރުވީމައޭ.ްއާދެ،ް ނޑަށް� އަޅުގަ ނޑުގެްޒަމީރުްއެގޮތަށް� ކުރީްއަޅުގަ

ްރިޔާސަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްސޮއިކުރީ ްއެ ނޑު އަޅުގަ

ްރައީސަކަށް� ްއިނ�ނަވާ ްއިނ�ތިޙާބ�ކުރައ�ވާފައި ްމަޖިލީހުނ� ބަލަހައ�ޓަވަނ�

ނޑުްއިޙ�ތިރާ މ�ކުރާްމިނ�ވަރުްފަހަރެއ�ގައިވެސ�ްކުޑަވެގެނ�ނެއ�ްނޫނ�.ްއަޅުގަ

ްދިވެހިް ްސަބަބަކަށ�ވަނީ ްއޭގެ ްދަނ�ނަވަނ�، ްސާފުކޮށ�  930އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްދިވެހިް ްބޮޑުވީމާ. ްމާ ްއެއަށ�ވުރެ ްއިޙ�ތިރާމ� ނޑުކުރާ ްއަޅުގަ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްމަސައ�ކަތަކީް ްމިއޮތ� ްހަވާލުކޮށ�ފައި ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ރައ�ޔިތުނ�

ނޑަށ�ްޤާނޫ ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ކަނ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ނުއަސާސިއެއ�

ްސަރުކާރަކަށ�،ް ްވަކި ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްއަދިހަމައެހެނ�މެ، ޔަޤީނ�ކުރެވޭތީ.

ްއާއިލާއަކަށ�،ް ްވަކި ްނުވަތަ ްމީހަކަށ�، ްވަކި ްނުވަތަ ްބަޔަކަށ�، ްވަކި  935ނުވަތަ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްނޫނ�ކަނ�ވެސ� ްއެއ�ޗެއ� ްހަދާ ްޚާނ�ދާނަކަށ� ވަކި

ްމިްޔަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިޖެހުނީ ްދަނ�ނަވަނ� ޤީނ�ކުރެވޭތީ.ްއާދެ،ްމިހެނ�

ްއަހަރެއ�ް ްއެހެނ�މިދެނ�ނެވީ، ްޒަމާނ�ތަކެއ�ވެއ�ޖެ. ްހަވާލުވިތާ މަސައ�ކަތ�

ހަމަގައިމުވެސ�ްބޭކާރުގޮތުގައިްފާއިތުވެގެނ�ްހިނގައ�ޖެ.ްދިވެހިްރައ�ޔިތުނ�ގެް

ްދަ ްހީނަރުވެފައިވާ ްއިޤ�ތިޞާދަށ� ްރާއ�ޖޭގެ ްދިވެހިްފައިސާ  940ނޑިވަޅެއ�ގައި.

ް ްމުސާރައަށ�ވެސ� ްހަމައެކަނި ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްފައިސާއިނ� 11ްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްގޮސ�ފިއޭް ްޚަރަދުވެގެނ� ްބޭކާރުގޮތުގައި ްރުފިޔާ ްގިނަ މިލިއަނަށ�ވުރެ

ްސަބަބަކީ،ް ްނުދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްގޯހެއ�ކަމަކަށ� ްމުޅިނ� ދެނ�ނެވުމަކީ

ްއަދަ ްބޮޑު ްއެވަރުގެ ްހަދާކަށ� ްހޭދަކުރާކަށް�ގަވާއިދެއ� ްފައިސާ ދެއ�ގެ

ްއެއ�ކޮށ�ވެސ�ް ްޙަޤީޤަތާ ްމިއީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  945ނުޖެހޭނެ.

ްދިވެހިް ްހަމަ ްމިކުރީ ްމަސައ�ކަތ� ްކުރިއަށ�ދެވޭތޯ ކެތ�ތެރިކަމާއެކުގައި

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭނުނ�ވެފައިއޮތ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާ ްގެނ�ދެވޭތޯ. ްކުރިއަށ� ްއެްމަސައ�ކަތ� އެކު
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ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، މަސައ�ކަތ�ކުރެވޭތޯ.

 950މިހާރުްއެްފާޅުކުރެއ�ވިްއެްޚިޔާލުތަކުގެްއެްވިދާޅުވަމުނ�ްގެނ�ދެވިްފަދައިން�

ްމަޖިލީހުގެް ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްޤަބޫލުކުރަނ� ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ްފަރާތެއ�ގެ ްކޮނ�މެވެސ� ްރައީސަކީ ްބާރުގެްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަށުގައި ނުފޫޒުގެ

ްގެނ�ދެވިް ްވިދާޅުވަމުނ� ްއެ ްއެބޭފުޅުނ� ްއެއީ، ްބޭފުޅެކޭ. ްއިނ�ނެވި ދަށުގައި

ފަދައިނ�ްމަޖިލީހުގެްކަނ�ތައ�ތައ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާގޮތުނ�.ްއާދެ،ްމިއީްވަކިް

ްއެއ�ޗަކަށ�ް ްހަދާ ްޕާޓީއަކަށ� ްވަކި ްހިނދު ްނުވާހާ ްއެއ�ޗަކަށ� ްހަދާ  955މީހަކަށ�

ްކީއ�ވެ ްއަޅައިގަނެގެން�ނުވާއިރު ްމިކަނ�ތައ�ތަކުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގެނ�ތޯ

ްހުށަހަޅައިގެން� ްއެއ�ޗެހި ްއަނެއ�ކައ�ޗަކާ ްޕެޓިޝަނ�އާ ލަސ�ވެގެނ�

ްޑިމޮކ�ރެޓިކ�ް ް ްމިއީ ްމެދުވެރިކުރަނ�ވީ. ްތެރެއަ�ަށ� ްމީގެ އޮޅުނ�ބޮޅުނ�ތަކެއ�

ްޤަބޫލުކުރަމޭ.ް ްއަޅުގަނޑު ްތަނެއ�ކަމަށ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ްކަނ�ތައ� އުސޫލަކުނ�

 960ހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ،ްމިތަނަށ�ްހުށަހެޅޭްކޮނ�މެްމައ�ސަލައެއ�ގައިވެސ�ްކޮނ�މެްއެ

ްއޮނ�ނަް ްމިތާނގައި ްއޮނ�ނާނެ ްދެކޭގޮތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ކަމެއ�ގައިވެސ�

ްމައިނޯރިޓީއެއ�.ް ްމެޖޯރިޓީއަކާ ްމައިނޯރިޓީއެއ�،ްނުވަތަ ްއަދި އަޣ�ލަބިއ�ޔަތަކާ

ްމީހު ްތިބި ްދެނ� ްއެއީ ްނިނ�މާގޮތ� ްމެޖޯރިޓީއަކުނ� ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭްއެ ނ�

ްމިް ްދަނ�ނަވާފާނަނ�، ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލެއ� ްރީތި ްވަރަށ� ްމީގައި ގޮތެއ�.

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްއާދެ، ްޖަލ�ސާ، ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްމަޖިލީހުގެ  965ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިޞ�ލާޙުތަކެއ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްމި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ މިއަދުގެ

ްދެ ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ� ްއެގޮތަށ�ްގެނ�ނަވަނ� ްނުވަތަ ކެވަޑައިގެނ�

ްއިޞ�ލާޙީް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ޤަބޫލުކުރެއ�ވޭތީ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްގެނ�ދެވުމަށ�ޓަކައި ްކުރިއަށ� އެޖެނ�ޑާ

ނޑަކީް ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައި، ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްހަވާލުކުރެއ�ވީމާ  970މެނ�ބަރުނ�ނާ

ް ްމެނ�ބަރެއ�ވެސ� ްމާލަމުގައިްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނޫނ�.

ްތެދުތެދަށް� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބަލަނ�. ްމިކަނ� ްއިނިނ� ނޑު އަޅުގަ

ްހަމަް ްދަނ�ނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި ްދިވެހި ްމިއީ ދަނ�ނަވަނީ

ްޔަޤީނ�ވިއޭ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިއީ.ްއެދުވަހު ްއެއ�ޗެއ� ްދަނ�ނަވާ ްއަޑިނ� ހިތުގެ

ނޑަ ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަކަށ�ްއެދުވަހު ްދާނީކީ ްދެނ� ްމަޖިލިސ� ްމި ްޔަޤީނ�ވިއޭ  975ށ�
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްވަރަށ�97ްްނޫނ�ކަނ�. ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބުނޭ ސާފުކޮށ�

ްމަޖިލީހުގެް ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ އިނ�ތިޚާބުކުރަނ�ވާނީ

ްހަމައެހެ ްމެނ�ބަރުނ�ނޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމާއ�ދ133ްްާނ�މެ، ވަނަ

ްބަޔާނ�ކުރާް ްޤާނޫނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބުނޭ ްސާފުކޮށ�  980ވަރަށ�

ްތިޔަް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކިހިނެއ�ކަނ�. ްވޯޓުލާނ�ވާނީ އިނ�ތިޚާބުތަކުގައި

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅާ، ްއިނ�ނެވި ްއެދުވަހު ްމަޤާމުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއިޙ�ތިރާމެއ�ނެތިްދިވެހި ްމިނ�ވަރެއ�ގެވެސ� ްކުޑަ މަ

ްކުރައ�ވަނ�ވެގެނ�ް ްއިނ�ތިޚާބު ްމީހަކު ްބޭނުނ�ފުޅު ްގޮތަށ� ބޭނުނ�ފުޅު

ްހާމަކަން� ްވަރަށ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވިކަނ� ްގެނ�ނަވަނ�ވެގެނ�  985ރައީސަކަށ�

ބޮޑުކޮށ�ްއެނ�މެނ�ނަ�ަށ�ވެސ�ްއެނގިގެނ�ދިޔަ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިްފެށުމަކީްމިއީް

ްފެށު ްދިވެހިްނުބައި ްއެދިޔައީ. ްއޮޅިގެނ�ނޭ ްމަޤ�ޞަދު ްމީގެ މެކޭ.

ްމީހަކަށް� ްވަކި ްއެނ�މެނ�ނަށ�ޓަކައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްއެކުލަވާލުމުގައިްކާކުތޯްމީގައިްވަކިް ނޫނ�،ްއެކުލަވާލެވޭ

ްއެހެނ�ވާކަ�ަށ�.ް ްއިނގޭތޯ ްނުޖެހެއޭ ްޖެހެނ�ޖެހެނީ.  990ފަރާތަކަށ�

ްއިޙ�ތިރާމް�އެހެނ�ނަމަވެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެދިޔައީ ްއެފެނިގެނ� ްއެދުވަހު ސ�،

ްނެތް� ްބޭފުޅުނ�ގެ ްބައެއ� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަނ� ްމީގެ ްމިނ�ވަރު ްއޮތ� ކުޑަކުރުނ�

ްވާހަކައިގައިް ްދެއ�ކެވި ްމިތާނގައި ްއެދުވަހު ްއެހެނ�ވީމާ، މިނ�ވަރުނ�.

ްކައ� ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްއެއ�ޗެއ�ވެސ� ްއަޑުއިވިފައިހުރި ނޑަށ� ޗަށ�އެޅިްއަޅުގަ

ްމިް ްއެއީ ްއާދެ، ްކައ�ޗަށޭ. ްހަމަދާނީ ްނެގިއަސ� ްކެއ�ޗާހަމައަށ�  995ބިނ�ގަލެއ�

ްމިއުޅޭް ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލައަކީ. ދިމާވެގެނ�އުޅޭ

އެއ�ޗަކީްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމަޤާމުގައިްހުނ�ނަވާްބޭފުޅަކަށ�ވިއަސ�ްއަދިް

ްހު ްމަޤާމެއ�ގައި ްބޭފުޅަކަށ�ވިއަސ�ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްއެނޫނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނ�ނަވާ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްއަދި، ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެއޭ. ްގަވާއިދަށ� ޤާނޫނާ

ްއެއ�ގޮތަށް� ްއެއާ ްއޮތިއ�ޔާ ނޑައެޅިފައި ްކަ ްގޮތަކަށ� ްވަކި  1000ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްފެށ�ޓެވީތީް ްމަސައ�ކަތ� ްމި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްމިއަދުގެ ގެނ�ދަވާށޭ.

ްވަ ނޑު ްޝުކުރުްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ރަށ�
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ްކުރިއަށް� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ްމިކަނ�ތައ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ދަނ�ނަވަމޭ.

ްދާނީްބަރާބަރަށ�.ް ްހަމަ ްފަހިކޮށ�ދެއ�ވާ.ްއޭރުނ� ްފުރުޞަތުވެސ� ގެނ�ދެވުމުގެ

ްއިނ�ތިޚާބުކުރުމު ްރައީސަކުވެސ� ްބުނާގޮތަށ�ްމިްމަޖިލީހުގެ  1005ގެްޤާނޫނުއަސާސީ

ްއިނ�ތިޚާބުކުރަން� ްމީހަކު ްވަކި ްދެއ�ވާ. ްމީހުނ�ނަށ� ްއެހެނ� ފުރުޞަތު

ްޤާނޫނާް ްހަމަ ްދާނީ ްމަޖިލިސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއޭރުނ� ބާރުނާޅުއ�ވާ.

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްދިވެހި ްއެއ�ގޮތަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއ�ގޮތަށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްރޫޙެއ�ގައި. ްއެއ� ްތިބޭނީ ްއެނ�މެނ�ވެސ� ،ްމަގުފަހިކޮށ�ދޭނ�

ްރައީސަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ  1010މިއަދު

ްބައިވެރިވީ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމައ�ސަލަ އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ތެދުތެދަށ�ްދަނ�ނަވާނަމަްހަމަްއެމަނިކުފާނަށ�ްއެްމަޤާމުގައިްއިނ�ނަވައިގެނ�ް

ްކުރެއ�ވޭ ްއެކަނ� ްވަޑައިނުގެނ� ްބުރަވެ ްފަރާތަކަށ� ނޑަށ�ްވަކި ްއަޅުގަ ނެކަމަށ�

ްގެނ�ނަވަނ�ް ްއެމަޤާމަށ� ްއެމަނިކުފާނު ްކިއެއ�ވެގެނ�ތޯ ްއެއީ ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ.

ްމިގޮތަށ�ް ްބާރުއަޅުއ�ވައިގެނ� ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްނުވަތަ ްބޭފުޅުނ�ތަކެއ�  1015ވަކި

މަޖިލީހުގެްކަނ�ތައ�ްގެނ�ދެވީްއެނ�މެްފުރަތަމަްޖަލ�ސާއިނ�ްފެށިގެނ�.ްއެއީ،ް

ްމައ�ސަލަ ްހުރިހާ ްހެކިވާނެ.ްމީގައި ްމިކަމަށ� ްތާރީޚ� ްދިވެހި އަކީ.

ްކިހިނެއ�ް ްމިއީ ްދަނެތިބީމު ްމިކަނ� ްއެނ�މެވެސ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިކަހަލަ ްއެހެނ�ވީމާ، ދިޔަކަމެއ�ކަނ�.

ްބޭނުނ�ވަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދިނުމަށ�ޓަކައި ްތަކުރާރުވިޔަ  1020ތެރޭގައި

ްމަޖި ްމި ްއެއ�ގޮތަށ� ްއިނ�ތިޚާބުވާނ�.ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްރައީސ� ލީހުގެ

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްޤާނޫނާ ްއެއީ ްޤަބޫލުނުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވެގެނ�

ްކުރިނ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްރައީސެއ�ކަމަށ�. އިނ�ތިޚާބުކުރައ�ވާފައިއިނ�

ނޑުްފެށިްވަގުތުވެސ�ްދެނ�ނެވިްފަދައިނ�ްމެޖޯރިޓީއަކާްމައިނޯރިޓީއެއ�ް އަޅުގަ

ްމެޖޯރިޓީގެ ްތަނެއ�ގައި ްޖެހޭތީްްއޮނ�ނަ ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�  1025ނިނ�މުމަށ�

ްރައީސ�ކަމަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހަމަ ްއެއީ ްރައީސ� ްއެ ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްއާދެވުނީ. ްކުރިއަށ� ްމިހާތަނަށ� ޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�

ްވާޖިބުް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްގެނ�ދަވާ ްއެކަނ�ތައ� އެމަނިކުފާނު

ްފުރު ްއަދާކުރުމުގެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްގެއ�ލިގެނ�ދަނީކަމަށް�އަޅުގަ ޞަތު
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ްއެމަނިކުފާނުގެް ްނިނ�މީ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަށ�  1030އަޅުގަ

ްމިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުށަހަޅަނ�. ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްމައ�ސަ�ަލަ އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ްސާފުކޮށް� ްވަރަށ� ްމަނިކުފާނަށ� ްއަދި ްމެނ�ބަރުނ�ނަށާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ސަބަބު

ްބޭނުމުގަް ްފުރުޞަތަށް�ދަނ�ނަވާލުމުގެ ްދެއ�ވި ްއެދުނީ. ްފުރުޞަތަށ� ްމި އި

ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1035 

ްއާދެ،ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�،ްގަވާއިދުގެ ް)ނ(ްގ13ްްެ`.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާއ�ދާގެ  1040ްވަނަ

ްމެނ�ބަރުކަމުގައިވާްްދީްއިބ�ރާހީމް�މުޙަނ�މަދުްމަޖުް ްއެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްދަށުނ�

ްތެދުވިނ�.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްނިޒާމަކައިގެނ� ްމަޖުދީ، ްމާޅޮހި ްއިބ�ރާހީމ�، ްމަޖުދީ މުޙަނ�މަދު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ�،ްމި ްވަރަށ�7�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޔައުމިއ�ޔާގައި ޖަލ�ސާގެ

ްޢިއ� ްރަނގަޅަށ� ްރައީސ� ްލިޔުއ�ވާފައިްޒަތ�ތެރި ްޖަވާބު ްއެރުވި ނޑަށ� އަޅުގަ

 1045ނިމެނ�ދެނ�ްކިޔާލީމާްމިކަނ8ް�ްއެބައޮތ�.ްއެްޔައުމިއ�ޔާގެްސަފ�ޙާްނަނ�ބަރުް

ްކޮމިޓީގެް ްއިދާރީ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސާފުވާނެ. ްރަނގަޅަށ� ވަރަށ�

ްޚިލާފަ ްގަވާއިދާއި ްމި ްހޯއ�ދަވާއިގެނ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ށް�ލަފާފުޅެއ�

ްއެޖެނ�ޑާގައިވާް ްއެދުވަހުގެ ްގުޅިގެނ� ްއަމުރަކާއި ްނެރުނު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިް ްތެދުވަމު. ްނުކުތާއިގެނ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތުގެމަތިނ�

ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�.ް ްރިޕޯރޓ� ްހާއ�މަކުރެއ�ވީ ްޖަވާބުދާރީވެ ްއަޅުގަނޑަށ�  1050ރައީސ�

ްކަމަ ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްއެދުވަހުގެ ްކަމަށ� ްރައީސ�.ްމިއީ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކީ.

ްމިއަދުގެް ްދެނެގަނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްރަނގަޅަށ� ްނިކަނ� ްރަނގަޅަށ� ފިސާރި

ް ްގަވާއިދުގެ ްދަށުނ13ް�ްއެޖެނ�ޑާގައި ްގެ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ނޑުމެނ�ް ްއެބައޮތ�.ްމިކަނ�ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަށ�ްފެނ�ނާނެްމޭޒުމަތީގައި އަޅުގަ

ްމިއަދު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއޮތީްޤަބޫލުކުރަމު. ްއެޖެނ�ޑާގައިވެސ�  1055ގެ

ްއިތުރަށް� ްނިމުނީ. ްފިނީޝ�. ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�. ްމައ�ސަލަ އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ
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ްނެތ�.ް ްޖާގަދީފައެއ� ްދޭކަށ� ްހިނދުކޮޅެއ�ވެސ� ްއެނ�މެ ްމުޙުލަތެއ� އެނ�މެ

ްކުރަނ�ޖެހޭނޭް ްހިތުމަކީ ްޚުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްގަވާއިދަށ� ްރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވަނަްނަނ�ބަރަށ�ގޮސ�ފައިްމިއަދ3ްްުވީމާ،ްދެނ�ްއޮތ�ްކަމެއ�.ްލާޒިމ�ކަމެއ�.ް

ްއެް ްކުރައ�ވާއިގެނ� ްއެޖެނ�ޑާއެއ� ްއެހެނ� ްހުއ�ޓުވާލައ�ވާ ްޖަލ�ސާ ްމި  1060ޖެހޭނީ

ްގަވާއިދުގައިް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދެވޭނި. ްކުރިއަށ� ޖަލ�ސާ

ނޑައެޅިގެނ�ްއެބަބުނޭ... ްކަ

ް

ް

ނޑުމެނ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި  1065ބަރު.ްއާދެ،ްނިޒާމީްނުކުތާގެ

ް ްވަރަށ�3ްްބަލާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނެނ�ގެވި ްއަދި ްހަމަވެއ�ޖެ. މިނެޓ�

ްދެއ�ވާް ްފުރުޞަތު ްއެރުވުމުގެ ްޖަވާބު ްއެއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ސާފުވެއ�ޖެ.

ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

 1070ްނ�()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވު

ް

އަދިްއަރިސ�ކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�.ްްއަރިއަތޮޅުްއުތު�ުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެނ�މެްވާހަކައެއް�

ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް1075 

ް

ްމީގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެތ�. ްބޭނުމެއ� ްކުރުމުގެ ްތަކުރާރު ްއިތުރަށ� އާދެ،

ްނުކު ްނެނ�ގެވި ްއެްކުރީގައިވެސ� ްހަމަ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިއީ ްކަނ�ނޭނގެ ތާ

ްބޭނުނ�ވާތީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވަނ� ްޖަވާބު ްއެއަށ�ވެސ� ްނެނ�ގެވީމާ ނުކުތާ

 1080ްއެހެނ�ވީމާ،ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(

ް

ނޑުްބޭނުނ�ވޭްއިނގޭތޯ.ްއަދިްއެއ�ްވާހަކަްފުރިހަމަކޮށ�ްއަރިއަތޮޅުްއުތު�ުރުބުރީްމެނ�ބަރުް އަޅުގަ ްލަން�
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 1085ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްއާދެ،ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް1090 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްްއަރިއަތޮޅުްއުތު�ުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާް��ގަވާއިދުގެ ްނިޒާމީ ްމާއ�ދާއިނ� ްތަނ�ދޭއިރުގައިްވަނަ ްނަގަނ� ްއެއ�

ްއެބައޮތ�.18ްްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްފުރުޞަތުވެސ� ްއެދުމުގެ ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ� ްމާއ�ދާއިނ� ްވަނަ

ްނޫން�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުރިއަށ�ދާކަށެއ� ްވާހަކާގެނ� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�.  1095ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ްތެދުވީ.ްހަމައެކަނިްނިޒާމުގެ ް)ނ(ްގ13ްްެްނިޒާމާއިގެނ�ްމި ވަނަްމާއ�ދާގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކައަކީ ްބޭނުނ�ވާ ްއަރުވަނ� ްރައީސަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ދަށުނ�

ްއެޖެނ�ޑާއަށް� ްޖަލ�ސާގެ ްކޯއ�ޗަކަށ�ތޯ. ްމެނ�ބަރުނ�. ްއާއި ރައީސ�

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިޚ�ތިރާމ�ކުރަނ�ވާނޭ. އިޚ�ތިރާމ�ކުރަނ�ވާނޭ.

ްފުރަތަމަ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްްއެހެނ�ވެގެނ� ްއަޅުގަ  1100ނިޒާމުގައިވެސ�

ްމިކަން� ްއޮތީމާ ްނިޒާމެއ� ްވިސ�ނަވާ. ްނިކަނ� ނޑައެޅުއ�ވީ ްނިޔާކަ ދެނ�ނެވީ

ްމިހިނދުް ްޖަލ�ސާ ްމިއާދެވުނު ްއާކޮށ�ފަވާ. ްފިކުރު ްޚިޔާލެއ�އޮތަސ� ބައ�ލަވާ.

ްނިނ�މަވާ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް1105 

ްމެނ�ބަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއާދެ، ްނުކުތާއަކީ ްނެނ�ގެވި ވަނ13ްްަރު

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްއެޖެނ�ޑާއާއި ްއެޖެނ�ޑާކުރެވި، ްދަށުނ� ްގެ ް)ނ( މާއ�ދާގެ

ްހަމަް ްދެނ�މެގައި ްމިވަނީ ްކުރެވިފައި ްއެޖެނ�ޑާ ްއާދެ، ޢަމަލުކުރެއ�ވުމަށ�.

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފަދައިނ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްގަވާއިދުގެ ްގޮތުގެމަތިން�ވ5�ްަ�ަމަޖިލީހުގެ ްމާއ�ދާގައިވާ  1110ނަ

ްހުށަހެޅިް ްމައ�ސަލަ ްމައ�ސަލާގައި ްއެ ްމައ�ސަލައެއ�. އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވިް ްކަމެއ�. ްބުނާ ްގަވާއިދު ްއެއީވެސ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ. ގޮތެއ�
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އިދާރީްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓަކީްރިޕޯޓ�ްއެރުވުމަށ�ފަހުްއިތުރުްކަމެއ�ްނިނ�މަނ�ޖެހޭް

ްނޫނޭ.ްއެހެ ްގޮތ�ްކަމެއ� ްނިނ�މާފައިއޮތ� ްމީގެކުރިނ�ވެސ� ނޑު ނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްކަމަށް� ްނުކުތާއެއ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްދެކޭތީްނެނ�ގެވިްނުކުތާ ްކަމަށ�  1115ރަނގަޅު

ނޑުްފު�ުރުޞަތުއަރުވަނ�ްމިއޮތީްރައ�ޔިތުނ�ގެް ބެލެވޭކަށ�ްނެތ�.ްދެނ�ްއަޅުގަ

ްޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތު ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ މަށ�ްޚާއ�ޞަ

ްއަރުވަނީ.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަށ� ްއެ ްފުރުޞަތު އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާތީްއެ

ްއާދެ،ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ.ް

ް1120 

ްޝުްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް .`ް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުްކުރިއ�ޔާ ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ްނުދަނ�ްރައީސ�ްއަލ�ފާޟިލ�ްޢައ�ބާސ�ް ްއެއ�ޗެއ� ްމިހާތަނަށ� ްމަޑުކޮށ�ލީ ްނަވާ ްމާއ�ދ4ްްާގަވާއިދުގެ ްވަނަ

ްއެއ�ވެސ�ްްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިނގާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ބުނާގޮތުނ�

ްގޮތަށ�ް ްބަޙުސ�ކުރާ ްބަޙުސ�ގައި ްނުވާތީ. ްމީހަކަށ� ްބައިވެރިވާ ބަޙުސެއ�ގައި

ް ްގަވާއިދުގެ ްއަދި ްނުވަނ�. ްމީހަކަށ� ްމާއ�ދ5�ްްާވާހަ�ަކަދައ�ކާ  1125ވަ�ަނަ

ްއެްބަޔާނ�ކު ްވާހަކަދެއ�ކޭއިރުގައި ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެްވޯޓެއ� ރަނީްރައީސ�އަށ�

ްޙައ�ޤުް ްބުނުމުގެ ްއެ ްކަމަށ�ވާނަމަ ްބޭނުނ� ްބުނަނ� ްއެއ�ޗެއ� ދިފާޢުގައި

ްމިތާނގައިް ްހުރީ ްހީއ�ކޮށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެ، ްލިބިގެނ�ވޭ. އޭނާއަށ�

ްބު ނޑު ްއަޅުގަ ްދިފާޢުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނިމުމަށ�ފަހު ނާނެްބަޙުސ�ކޮށ�

ްދަނ�ނަވަން� ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއައ�ސަވާލައ�ވާފިއ�ޔާ ްއޮތ�ތޯ  1130އެއ�ޗެއ�

ްމިދަނީް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްކަނ�ދިމާވަމުނ� ްހުރީ. ނޑު ްއަޅުގަ ޤަސ�ދުކޮށ�ގެނ�

ްބޭނުން� ްއެއ� ްލަސ�ކުރުމުގެ ްމިގޮތަށ� ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ، އެހެނ�ގޮތެއ�.

ްއިތުބާރު ްއެ�ެއީ، ްފުދިއ�ޖެ. ްމިހާތަނަށ�ވެސ� ްކަ�ަމަށް�ގައިމުވެސ� ނެތ�

ްމިް ްމައ�ސަލަތަކެއ�ވެސ� ްކިތައ�މެ ްއިތުރަށ� ްމައ�ސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅުއ�ވި

ްގެނ�ދަވާއިފި.ް ްހާއ�މަކުރައ�ވަމުނ� ްއެބޭފުޅުނ� ްވާހަކަދެއ�ކުމުގައި  1135ހިނދުގައި

ްނޫނ�.ް ްވާނެކަމެއ� ްކުރައ�ވާގެނ� ްއެހެނ� ްއެބޭފުޅުނ� ްއެއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑަށ�ްތައ�ޔާރުވެގެނ�ް ޖަވާބުްދޭނ�ްތައ�ޔާރުވެގެނ�ްއާދެވޭނީްސަބަބަކީްއަޅުގަ

ްކަނ�ތަ�ަކަށ�.ް ްއޮނ�ނަ ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކުރިނ�

ްމިް ްހިތުގެއަޑިނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެގޮތެއ�ގައިވެސ� އެހެނ�ނަމަވެސ�
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ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްމަރުޙަބާ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމި ްމިގޮތަށ�  1140މައ�ސަލަ

ްޝު�ުކުރުވެސ�ް ްއަދި ްމަޖިލީހުގެްްއާދެ، ްމި ްސަބަބަކީ އަދާކުރަނ�.

ްދެއ�ވީތީ.ް ްހޯއ�ދަވާ ްފު�ުރުޞަތު ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްގޮތަށ� ްމި ޖަލ�ސާއެއ�ގައި

ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ނޑަކީ އާދެ،ްއަޅުގަ

ނޑިއެއ�ގައިް ްގޮ ްއޭގެނ� ްތިބެގެނ� ްގޮނޑިތަކުގައި ްތިއ�ބަވާ ްތިޔަ ތިބޭފުޅުނ�

ްމިްއިށީނދެގެ ްނޫނ�. ްމީހެއ� ްއޮނ�ނަ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ  1145ނ�

ްމިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުދެއ�ވިނަމަ ްމިއަދު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ްމެދުގައިް ނޑާއި ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކީގައި ްނުލިބުނީސ�. ފު�ުރުޞަތެއ�

ްނިނ�މުމަށ�ވެސް� ްގޮތެއ� ްއެއާމެދު ްނޫނ�ތޯ ްނުވަތަ ްއިތުބާރުއޮތ�ތޯ ތިބޭފުޅުނ�

ްވަ ްމިއޮތީ ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއަދު ްހުޅުއ�ވާދެއ�ވާފަ. ްފުރުޞަތެއ� ްރަނގަޅު ރަށ�

ނޑުް  1150މިްމައ�ސަލަްމިތަނަށ�ްހުށަހެޅުއ�ވިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއަޅުގަ

ނޑުްކުޑަކޮށ�ްދެރަވާް ްހިތުގެއަޑިނ�ްޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.ްއެއާއެކުްއަޅުގަ ހަމަ

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީ، ްދަނ�ނަވަނ�. މެނ�ބަރުނ6ް�ްވާހަކައެއ�

ނޑަށ�ްވާހަ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްރަނގަޅޭ ނޑު ްއަޅުގަ ކަފުޅުދެއ�ކެވިއިރުވެސ�

ްހައ�ތާވެސ�ް ްވިދާޅެއ�ނުވޭ. ްބޭފުޅަކު ްއެއ�ވެސ� އިތުބާރުއެބައޮތޭ

ްޖަލ�ސާް ްއެގޮތަށ� ްބޭފުޅުނ�. ްއިތުބާރުނެތ� ްގެނ�ދެވީ  1155ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުނ�

ްނިމިގެނ�ދާނެ.ް ްމިގޮތަށ� ްނިމުނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހިނގައ�ޖެއ�ޔާ ނިމިގެނ�

ްދަނ�ނަވާލަން�އެ ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަސ� ހެނ�ނަމަވެސ�،

ްކަމެއ�.ް ްތާރީޚީ ްވަރަށ� ްމިކަމަކީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއިނީ. ްތެދުވެ ނޑު އަޅުގަ

ްއަދިް ްތާރީޚުގައި ްރާއ�ޖޭގެ ްދަނ�ނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ ތާރީޚީ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްއެއީ ްމަޖިލީހެއ�ގައި ްހަދާ ްޤާނޫނު ްރާއ�ޖޭގެ  1160ްމިހާތަނަށ�

ްމަޖިލިސް� ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެއީ، ްކަ�ަމުގައިވިޔަސ� މަޖިލިސ�

ްނުވަތަް ްމީހަކު ްހޮވިފައިވާ ްރިޔާސަތަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ކަމުގައިވިޔަސ�.

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށ� ްއިތުބާރުނެތ� ްމީހެއ�ގެ އައ�ޔަނ�ކުރެވިފައިވާ

ްތާރީޚު ްރާއ�ޖޭގެ ްކުރިނ� ްމީގެ ްވާހަކަދެއ�ކިފައެއ� ްފެނ�ނާކަށް�ތެރޭގައި ނ�

ް ްއެކުލަވާލުމަށ� ްޤާނޫނެއ� ްރާއ�ޖެއަށ� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ  1165ވަނ193�ްްަނެތ�.

ްހުނ�ނެވީް ްއޭރު ްރައީސަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްއެކުލަވާލެވުނު އަހަރު
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ްއެނ�މެް ްއެމަނިކުފާނު ްއާދެ، ނޑޭރިކިލެގެފާނު. ްބަ ްރަނ�ނަ އަބ�ދުލ�ޢަޒީޒ�

ްއަ ްބައިވެރިވަޑައިގެނ�ފަ ްޖަލ�ސާތަކަށް�ޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްދެނ� މިއ�ލަފުޅަށ�

ްމަޖިލީހުގެް ްއެ ްދުވަހު ްފާސ�ވި ްޤާނޫނު ްހުނ�ނަވާފައި ވަޑައިނުގެނ�

ްއިސ�ތިޢުފާދެއ�ވާފަް ްކަމުނ�ވެސ� ްބޮޑުވަޒީރު ްއަދި  1170ރައީސ�ކަމުނ�ވެސ�

ްހިތ�ޕުޅުހަމަނުޖެހިގެން� ްރައީސ� ްއެ ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއާދެ، ވަޑައިގެނ�ނެވީ.

ްތިމާވެފަ ްމިވަނީްވަކިވެވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތ� ްމިފަހަރު ްއެކަމަކު ްއޮނ�ނަނީ. އި

ްކަމަކަށް� ްތާރީޚީ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްމިއީ ްނޫނ�. ްއެހެނެއ� އަކީ

ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ވާއިރު ްކަމަކަށ� ްތާރީޚީ ވަނިއ�ޔޭ.

ްމިއީް ްކަމެއ�ނޫނ�. ްދެރަވާނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކީއ�ތޯ.  1175މިވަނީ

ްއުފާކު ނޑުމެނ� ްރާއ�ޖޭގައިްއަޅުގަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްކަމެއ�. ރަނ�ވީ

ްޑިމޮކ�ރަސީގެް ްޚަރަކާތ�ތައ� ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ްއަނ�ނަ ްއުފަނ�ވަމުނ� މިހާރު

ްކޮނ�މެް ްކޮނ�މެބަޔަކު ްއާދެ، ްފެނ�ނަނީ. ްމި ްމިކަމުނ� ްމިއިނ� ހޭލުނ�ތެރިކަނ�

ްބަދުނާމުކުރަން� ްކިތައ�މެ�ެވަރަކަށ� ްބަޔަކު ްކޮނ�މެ އެއ�ޗެއ�ކިޔަސ�

ްތެރޭްމަސައ�ކަތ�ކު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްސަރުކާރުނ� ްމިއަދުގެ  1180ރިއަސ�

ްހުރިހާކަމެއ�ގެް ްމި ްމިނިވަނ�ކަމާއި ްޑިމޮކ�ރަސީއާއި ްގެނ�ދަވާ ގެނ�ނަވަމުނ�

ްމިދަނީ.ް ްފެނިގެނ� ްމިއަދު ްމަޖިލީހުނ�ވެސ� ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އަސަރު

ނޑުމެނ�ްދެރަވާނ�ވީކަމެއ�ްނޫނ�.ްއުފާކުރަނ�ވީްކަމެއ�.ް އާދެ،ްމިކަމަކީްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިލާފުވާކަމަށ� ްގަވާއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްގެނ�ދަވާް ްވާހަ�ަކަފުޅުދައ�ކަވަމުނ� ްގިނަފަހަރު ްވަރަށ�  1185ޖަލ�ސާތަކުގައިވެސ�

ްކަމަށް� ްއިތުބާރުނެތ� ްމެދުގައި ނޑާއި ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމެނ�ބަރުނ� ބައެއ�

ްފެނު ްސޮއިކޮށ�ފައިވާތަނ� ްހުށަހެޅު�ުއ�ވުމުގައި ނޑުްހުށަހަޅުއ�ވާ ްއަޅުގަ ނީމާ

ްމަޖިލީހުގެް ްމެނ�ބަރުނ�ނަކީ ްގިނަ ްއޭގެތެރެއިނ� ްއަދި ހައިރާނ�ވާކަށ�ނުޖެހޭ.

ްއެއީް ްގޮތ� ްބޭއ�ވުނު ްއިނ�ތިޚާބ� ްއެ ްދުވަހު ްހޮވުނު ނޑު ްއަޅުގަ ރިޔާސަތަށ�

ްވަޑައިގެނ�ނެވިް ްދޫކުރައ�ވާފައި ްޖަލ�ސާ ްކަމުގައިވެގެނ�  1190ހިތ�ހަމަނުޖެހޭގޮތ�

ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑުްްބޭފުޅުނ�. ްއަޅުގަ ނޑީގައި ްގޮ ރިޔާސަތުގެ

ްދޭތެރޭގައިް ނޑާއި ްއަޅުގަ ްއެބޭފުޅުނ� އިނ�ނައިރުވެސ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ހިތ�ޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަނ�ނަވާކަނ�ްއެފަހަރަށ�ވުރެްގިނަފަހަރު
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ްގެނ�ނަވާފައިވާް ްއެބޭފުޅުނ� ްމިކަމަށ� ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެނގެމުނ�. ދަނީ

ްދަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްހުނ�ނައިރަކުްމައ�ސަލަތަ�ަކަށ� ްތެދުވެ ނޑު ްއަޅުގަ  1195ނަވާލަނ�

ްއަސަރެއ�ނުކުރޭް ްމާބޮޑު ްއިތުރަކަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވަކި ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއަދިް ްޑިމޮކ�ރަޓިކ� ްމިކަހަލަ ްއެއީ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ްއެގޮތ�.ްހުރިހާްއެނ�މެނ�ްޤަބޫލުވާް ްއޮނ�ނަނ�ވާނީވެސ� މިނިވަނ�ްޖައ�ވެއ�ގައި

ްނުހުނ�ނާނެ.ް ްއެކަކުވެސ�ްއެކަކު ްއުޅެވޭ ްރުއ�ސާގެނ� ްއެނ�މެނ� ްހުރިހާ އަދި

ްމީހުނ�ވެސް� ްހިތ�ހަމަނުޖެހޭ ްމީހުނ�ނާއި ްނުރުހޭ ްއެހެނ�ވީމާ،  1200ނުހުނ�ނާނެ.

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއެއިނ� ްމެދުގަ. ނޑާއި ްއަޅުގަ ތިބޭނެ

ްހިތ�ވަރެކޭ.ްއެއީ،ް ްލިބޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކުރިނ�ވެސ�ްދަނ�ނަވަމުނ�ްއަނ�ނަހެނ�

ނޑަށ�ްޒިނ�މާވާނ�ްވާޖިބުްއަދާކުރަން�އަޅުގަް ނޑުްކުރާްމަސައ�ކަތުގައިްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބާރުލާފައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްބާރެކޭ. ްލިބޭ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ  1205ދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ

ްކޮށ�ފައެއ�ްނޯނ�ނާނެ ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ .ްއަދިްގަވާއިދުްފާސ�ވީއ�ސުރެ

ްމަޖިލިސ�ތަކަކީް ްހިނގަމުނ�ދާ ްރާއ�ޖޭގައި ްމަޖިލިސ� އޭގެކުރިނ�ވެސ�

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށ� ްޚިލާފުވާ ްއުސޫލުތަކާއި ހިނގަމުނ�ދާގޮތާއި

ްމަޖިލީހުގެްކަމެއ�ްހިނ�ގާފައެއ�ްނޯނ�ނާނެ.ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިއޮތ�ްމައ�ސަލަ...

ް1210 

ްއެބައިވޭްފޯނެއ�ގެްއަޑު.ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްމިްޖަލ�ސާްތެރެއިނ�

ްކުރުނ�ް ްގަވާއިދުގައި ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށ� ްބޭނުނ�ކުރެވޭ ްފޯނު އެއީ

ްއެް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�. އެކަށީގެނ�ވާކަމެއ�

ނިއ�ވަވާދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް ްފޯނެއް�

ް1215 

ްހުށަްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްފުރަތަމަްޖަލ�ސާތައ� ްއެނ�މެ ްތެރޭގައި ްމައ�ސަލަތަކުގެ ްހަޅުއ�ވާފައިވާ

އަލ�ފާޟިލ�ްޢައ�ބާސ�ް ްްރައީސް� ްމިވަނީ ނޑައެޅިފައ69ްްިހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްކަ ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާގެ ްވަނަ

ްއައިޓަމ�ތައ�ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބައެއ� ްއެޖެނ�ޑާގެ ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާއި ވަނިކޮށ�

ްގަް ްވިދާޅުވާއިރުްއުނިކުރެއ�ވުނ�. ްމިހެނ� ްއުނިކުރެއ�ވިއ�ޔޭ ްޚިލާފަށޭ ވާއިދާއި

ްއެޖެނ�ޑާް ްއެއ�ވެސ�ްމާއ�ދާއެއ�ގައި ްބަލާއިރުްގަވާއިދުގެ ނޑުްގަވާއިދު  1220އަޅުގަ
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ްނެތ�.ް ްގަވާއިދަކުއެއ� ްމާއ�ދާއެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހުރަސ�އަޅާ ބަދަލުކުރުމަށ�

ްއެޖެނ�ޑާް ްޖަލ�ސާގެ ްއެ ްއޮއ�ވާ ްކަނޑައެޅިފައި ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ

ްގަވާއިދުގައެއ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމާއ�ދާއެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހުރަސ�އަޅާ ބަދަލުކުރުމަށ�

ްޚިލާފަށް� ްގަވާއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޯނ�ނާނެ. ލިޔެވިފައެއ�

ްވިދާޅުވާކަށ�ް ްއެހެނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�  1225ކުރެވުނުކަމެކޭ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއ�ދާގ11ްަޖެހިވަޑައެއ�ނުގަނ�ނަވާނެ. އިްވަނަ

ނޑައަޅާނީް ްކަ ްތަރުތީބު ްހުށަހެޅުނު ްމައ�ސަލަ ްމަޖިލީހަށ� ބުނެފައިވަނީ

ްހުށަހަޅާނެް ްބަޙުސ� ްމަޖިލީހަށ� ްމިގޮތުނ� ްކަމަށ�. ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

މައ�ސަލާގައިްއެްމައ�ސަލަތައ�ްހުށަހަޅާނެްތަރުތީބުްކަނޑައެޅުމުގައިްއިދާރީް

ްކޮް ްއިދާރީ ްހޯއ�ދަނ�. ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚިޔާލު ްޚިޔާލުްކޮމިޓީގެ  1230މިޓީގެ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްރައީސ�. ްމަޖިލީހުގެ ނޑައަޅާނީ ްކަ ްތަރުތީބު ހޯދިކަމުގައިވިޔަސ�

ްފެނ�ނަގޮތަށް� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވަނީ ްހުށަހަޅަމުނ�ގެނ�ގޮސ� ްކަނ�ތައ� މަޖިލީހަށ�

ނޑަށ�ްއެކަނ�ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާއިްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީގެްއާދެ،ްއެް އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްބޭނުނ�ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވި ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވިއިރުގައި ްމެނ�ބަރު ރި

ްމަޖިލީހުގެް ްއިޚ�ތިޔާރެއ�. ްލިބިފައިވާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއިނ�ވެސ�  1235ކުރެއ�ވި

ް ްޖަލ�ސާގ13ްެގަވާއިދުގެ ްބުނެފައިވަނީ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްކުރުމަށް� ްނުވަތަ ްނިނ�މުމަށ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެ ްހިމަނާނީ އެޖެނ�ޑާގައި

ހަގަކުރައ�ވާތި.ްއެްޖަލ�ސާއެއ�ގައިްނިނ�މުމަށ�ްނުވަތަްކުރުމަށް�މިތަނ�ކޮޅުްފާ

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްހިމެނުމަށ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްލަފާގެމަތިނ� ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްއެކަން� ްލަފާގެމަތިނ� ްކޮމީޓީގެ ްއިދާރީ ްވީމާ، ްކަނ�ތައ�ތަކޭ. ނޑައަޅާ  1240ކަ

ވަނ69ްްަ،ްކަނޑައަޅަނީްއަނެއ�ކާވެސ�ްހަމަްމަޖިލީހުގެްރައީސ�.ްއެހެނ�ވީމާ

ްއެް ްޖަލ�ސާގައި ްއެ ްހުރިއިރު ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްއެތައ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ޖަލ�ސާގެ

ްބައެއ�ް ްއޭގެތެރެއިނ� ްފެނ�ނަނ�ޏާ ްކަމަށ� ްނުނިއ�މޭނެ ްކަމެއ� ހުރިހާ

ްފެނ�ނަގޮތުގައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ް�ެކަމެއ�. ްކުރެވިދާނެ އުނިކުރުމަކީވެސ�

ްޙައ�ޤު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޮތީ ްއޭރު ްޖަލ�ސާގައި ްއެ ްވާހަކަދެއ�ކުނ�.  1ް1245ތަކާމެދު

ް ްއޭގެ ްދެނ� ްކަމަކަށ�. ްް�ވަނަ ްނުވަތަ ްއެހެނ3ް�ްވަނަ ްކަމަކަށ� ވަނަ

ްހިސާބަށް� ްއެހާ ްޖަލ�ސާގައި ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުރީ. ކަނ�ތައ�
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ްއެއަށ�ވުރެް ްއަދި ްނިނ�މުމަށ� ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްފެނ�ނާތީ ނުގެނ�ދެވޭނެކަމަށ�

ްދިމާވެފައިއޮތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެވަގުތު ްގޮތުނ�ްްބޮޑަށ� މައ�ސަލާއިގެނ�

ްނިނ�މޭނެް ްޖަލ�ސާގައި ްއެ ްފެނ�ނާތީ ްދަތިވާނެކަމަށ� ްގެނ�ދަނ�ވެސ�  1250ކުރިއަށ�

ނޑަށ�ްފެނ�ނަްކަނ�ތަކަށް� ކަނ�ތައ�ްއެްޖަލ�ސާގައިްކުރެވޭނެްކަނ�ތައ�ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުގެނަސ� ްއެ ްއެޖެނ�ޑާގައި އެ

ްއަރިހަށ�ްފޮނުވީ.ް

ް

ްޢަމަލުކުރާްްްތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަ ްޢާނ�މުކޮށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު.  1255ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ�މެގައި ްއައިސ�ޖެހުނީ. ްހުސ�ވަގު�ުތުކޮޅު އުސޫލުނ�

ް ްމިހާރު 12ްްފުރުޞަތުގައި ްއޮތ� ްދެނ� ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާއިފި. 5ްމިނެޓ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުސ�ވަގުތުކޮޅަށ�ފަހު ްއާދެ،ްްމިނެޓ� ްއަރުވާނަނ�. މެނ�ބަރަށ�

ނޑާލުމުގެްފުރުޞަތުް ްޖަލ�ސާްމެދުކަ ްވަގުތުްމި ނޑުްމި އެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ދަނ�ނަވަނ�.ްް  1260ްދެއ�ވުމަށް�

ް

ްގަވާއިދަށ�ްްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،

ްދަނ�ނަވަން�ޚުރުމަތ�ތެ�ެރިކޮްރައީސ�ްއަލ�ފާޟިލ�ްޢައ�ބާސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްހިތާނަނ�. ްށ�

ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެއ�ވާނީ ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްދެނ� ނޑ3ްްުބޭނުނ�ވޭ ްއަޅުގަ މިނެޓ�.

ް ްވާހަކަ ނޑ3ްްުދައ�ކަނ�ހުރި ްއަޅުގަ ްމިހެނ�ވާނެތީ ްނުދެއ�ކެވޭނެ.  1265މިނެޓަކުނ�

ްއެނ�މެފަހު ްކުރިނ� ްއެއީ، ްހުރީ. ްބޭނުނ�ވެގެނ� ްއެއ�ޗެއ�ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ނ�

ްއިލ�ޒާމ�ތަކުގައިް ްއަޅުއ�ވާ ްމި ނޑާއިމެދު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ދަނ�ނަވާލަނ�.

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަ�ަކަ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްއެކަމަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްވާހަކަް ްހިސާބުނ� ްމިހާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްއިޚ�ތިރާމާއެކު އަރިހުގައި

 1270ްްހުއ�ޓާލާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްއެއަށ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއޮތީމަ ްނަނ�ގަވާފައި ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްފުރުޞަތުްއަރުވާނަނ�.ްކުރުކޮށ�ްވިދާޅުވެދެއ�ވާ.ް

ް



 48 

 1275ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމުޚާތަބް�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�މެ ްމަނިކުފާނު

ްކުރެއ�ވިއިރުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރޭްވިދާޅުވީމާްމިހާރުްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުން�ްއ�ކެވުނ�:އާޠިފ�ްވާހަކަދެ

ްރައީސ�ގެްް ްނުވަތަ ްގޮތުނ�ތޯ. ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދަވަނީ ްއެ

ްސުވާލުްް ްއެ ްވާތީ ްއަރާގޮތ� ްއޮޅުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  1280ގޮތުނ�ތޯ

ްސ�.ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީ

ް

ް

ްކުރާއިރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްއިޝާރާތ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމީ ްނެނ�ގެވި އާދެ،

ްއިޝާރާތ�ްކުރަނީް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ނޑު ނޑުްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީްއަޅުގަ  1285އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްއަދި ްގޮތުގަ. ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ގައިވިޔަސ�ްއެއީވެސ�ްހަމަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރެއ�.ްމަޖިލިޙުގެްރައީސ�ްކަމު

ްކުރެވިދާނެ.ް ްނިސ�ބަތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްއެގޮތުގެމަތިނ� އެހެނ�ވެ

ްމިވަގުތަށް� ްނުބަލަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްގޯހެއ� ްއެއީ އެހެނ�ވީމާ،

ް ނޑާލާފައި ްމެދުކަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ11ްްިއެހެނ�ވީމާ، ްފެށޭގޮތަށ�  1290ޖަހާއިރު

ވަ ްޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ�ްދަނ�ނަވާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްމެނ�ބަރުން�

ް

ް]ށ�11.22ްނ12.32ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

ްފަށައިގަނ�ނާނަނ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެނ�ދެވުމަށ� ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ނޑު ްއަޅުގަ .`1295 

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�ްގެނ�ދެވި ނޑާލިއިރު ޖަލ�ސާްމެދުކަ

ްއަދިްވާހަކަފުޅުްކުރިއަ ްގެނ�ދެވުމަށ�ޓަކާ ްއެބައޮތ�.ްއެހެނ�ވީމަ،5ްްށ� މިނެޓު

ގެނ�ދަވާ. ފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ްއާދެ،ްކުރިއަށް� ްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަށް�

ް

 1300ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްކަމަށ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްދަނ�ނަވާލާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،
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ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ްއ�ކެވުނ�:މަނިކުްވާހަކަދެ ްވިދާޅުވި ްފައ�ޓަވަމުނ� ްޖަލ�ސާ ްމި ްމިއަދު ދަނ�ނަވާލަނީ

ްވާހަކަދެއ�ކެވުމުގެް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްދެވޭނެއޭ. ްފުރުޞަތު ވާހަކަދެއ�ކެވުމުގެ

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވ15ްްާފުރުޞަތުްދެވޭނީް ްމިހާރު  1305މިނެޓޭ.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ�

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަ ްއެ ްރައީސ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެްމަޖިލީހުގެ ނީ

ްކަމަކަށ�ް ްއޮތ� ްކުރައ�ވާފައި ްމެނ�ބަރުނ� ްނޫނ�. ހައ�ސިއ�ޔަތަކުނ�ނެއ�

ްދެއ�ވުމަކީް ްވަގުތު ްލިމިޓ�ކުރައ�ވައިގެނ� ްއެމަނިކުފާނަށ� ޖަވާބުދާރީވާތީ

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްކަމަކަށ�. ްކަމެއ� ްރަނގަޅު ްމާ ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ް ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްފުރުޞަތު ްއެވާހަކަްވިދާޅުވުމުގެ ްފެނ�ނާތީ  1310ކަމަށ�

ްދަނ�ނަވާލީ.

ް

ް

ްގަވާއިދާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއަކީ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވިސ�ނޭގޮތުނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވަނީ.ްދެނ� ްކަމަށ�  1315ޚިލާފަށ�ދާތީ

ް ްގޮތެއ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްގެނ�ދިޔުނ� ްއުސޫލުނ� ްކުރަނ�ޖެހޭވެސް�އެއ� އަދި

ްއެކަމަށް� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއާއެކު ްހަމަ ކަމެއ�.

ްއަރުވާނަނ�.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައިވާނަމަ އިޢުތިރާޒ�ނުކުރައ�ވާ

ްވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީް ްޖަވާބުދާރީވެ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ އެހެނ�ްމިދެނ�ނެވީ

ްދައ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްއެހެނ�ވީމަްވަރަށ� ްވާހަކަފުޅުތަކަށ�  1320ކަވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެހެނ� ްއަރުވާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްމަތިނ� އެގޮތުގެ

ްކުރިއަށ�ް ްއާދެ، ްކަމުގައިވާނަމަ. ްއިޢުތިރާޒ�ނުކުރައ�ވާ ްއެކަމަށ� މެނ�ބަރުނ�

ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވާ.

ް

ްރައީސ�،ްޢިއ�ޒަތ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްވަރަށް�އާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހެޔޮފުޅުކަމަށ� ްރައީސ�ގެ  1325ްތެރި

އިބ�ރާހީމ�ް ްވީހާވެސ�ްްރައީސ�ްޢައ�ބާސް� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�. ްބޮޑަށ�

ްގަޑިއަށ�ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިނ�ޓަވަލ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލެވޭތޯ. ްއެއ�ޗެހި ކުރުކޮށ�

ްޢި ްދިޔައީ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްމެނ�ބަރުން�ހުއ�ޓާލިއިރުގައި އ�ޒަތ�ތެރި

ްއެގޮތުނ�ް ްމައ�ސަލަ ްފުރަތަމަ ްތެރެއިނ� ްމައ�ސަލަތަކުގެ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ
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ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިވަނިކޮށ�69ްްޚާއ�ޞަ ްޖަލ�ސާއަށ�  1330ވަނަ

ްއުނިކުރެއ�ވިކަމަށ�.ް ްއައިޓަމ� ްބައެއ� ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްއެ ްޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ

ްއަ ްގޮތ� ްއުނިކުރެވުނު ްއެ ްދެނ�ނެވިނ�.ްއާދެ، ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑު ޅުގަ

އާދެ،ްމިހިސާބުގައިްއެކަނ�ްއުނިކުރަނ�ްދިމާވިްސަބަބުތައ�ްވަރަށ�ްސާފުކޮށް�

ްސިޓީއަކުނ�ް ްފޮނުވި ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި މަޖިލީހުގެ

ްފުރުޞަތުް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްސިޓީ ްއެ ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމަ،  1335ދެނ�ނެވިފައިވާނެ.

އެމ�.ބީް/64ްް-�224ތުރަކަށ�ްނުދަނ�ނަވާނަނ�.ްއާދެ،ްއެއީްދިގުކުރާކަށ�ްއި

ްއެްއައިޓަމ�ްލަސ�ކޮށ�ލަނ56ް�ްކޭ.އެމ�ް ނަނ�ބަރުްސިޓީނ�ްމިްއެޖެނ�ޑާއިނ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްދެނ�ނެވިފައިވާނެ، ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްނިނ�މިގޮތ� އޭރު

އެވާހަކަދެނ�ްއިތުރަށ�ްނުދަނ�ނަވާްދެނ�ްކުރިއަށ�ްދާނަނ�.ްދެނ�ްމިއޮނ�ނަނީް

ްމަ ްގަވާއިދުގެ ްމެނ�ބަރަކ14ްްުޖިލީހުގެ ްމަތީނ� ްގޮތުގެ ްނަނ�ބަރުގައިވާ  1340ވަނަ

ްހުށަހަޅުއ�ވާްމައ�ސަލައެއ�ްއެގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެްމަތީނ�....

ް

ްދަތިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއިވުނ� ްއަޑުއިފުޅު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްކައިރަށ� ްމައިކާ ްޖެހިލައ�ވައިގެނ�ްްއެހެނ�ވީމަ، ތަނ�ކޮޅެއ�

ްތިވާހަކަފުޅުް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1345ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވައިފިއ�ޔާ

ްއިވިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީނ�14ްްއާދެ، ްގޮތުގެ ްމާއ�ދާގައިވާ ްވަނާ

އިބ�ރާހީމ�ް ްނ�ބަރުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާްމައ�ސަލަތައ�ްއެޖެނ�ޑާގައިްހިމަނުއ�ވާފައިްނެތުނ�.ްމެްރައީސ�ްޢައ�ބާސް�

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ސަލައަކީ ްއެއ� ްތެރެއިނ� ްއެޖެނ�ޑާއިނ�69ްްމީގެ ްޖަލ�ސާގެ  1350ވަނަ

ްއިޞ�ލާޙުް ްމާއ�ދާތަކަށ� ްބައެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ އުނިކުރެވުނު

ްމ. ްއިތުރަށ� ްއޭގެ ްމައ�ސަލަ. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްހުށަހެޅުއ�ވުމުގެ އަތޮޅުގެ

ްއެޖެނ�ޑާއިނ�ް ްއެޖެނ�ޑާގައިްއޮށ�ވާ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާްމައ�ސަލައެއ� މެނ�ބަރު

ްރިޔާސަތުން� ްމަޖިލިސ�ގެ ްމިހާރު ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްއާދެ، އުނިކޮށ�ލެވުނު.

ްމިހާރުް ްމިއޮތީ ްހަމަޖައ�ސާފައިވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި  1355ވިދާޅުވެފައިވަނީ

ްވާހަކަދެކެވެމުނ� ްމައ�ސަލައާމެދުްޖަލ�ސާގައި ްއެ ްނިމުމަށ�ފަހު ްކަނ�ތައ� ދާ
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ްއާދެ،ް ްކަމަށ�. ްގެނ�ދަވާނެ ްކުރިއަށ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ވާހަކަދައ�ކަވަނ�

ނޑައަޅާްކަމެއ�ްނުވަތަް ކުރިނ�ވެސ�ްދެނ�ނެވިހެނ�ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިްކުރަނ�ްކަ

ްއެކަނ�ތައ�ް ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްއެޖަލ�ސާގެ ްއެގޮތުނ� ނިނ�މަނ�ްކަނޑައަޅާްކަމެއ�

ްއަސާސީްއުނިކުރެވު ްޖަލ�ސާގައި ްއެދުވަހުގެ ްއޮތީ ްޤަސ�ތުކުރެވިފައި  1360ނުއިރު

ްޖަލ�ސާް ްއެދުވަހުގެ ްނިނ�މުމަށ�ފަހު ްވާހަކަދައ�ކާ ްބެހޭގޮތުނ� ޙައ�ޤުތަކާ

ްކުރިއަ�ަށް� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެހެނ� ްދެނ� ްފަހުނ� ްއޭގެ ނިނ�މާލަނ�.

ްކުރިއަށް� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްމިހާރު ްދެނ� ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ގެނ�ދިޔުމަށ�.

ްއެއީްގެނ� ްއެބައޮތ� ްނުކުތާއެއ� ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ޖެހޭ ްމީގައި ްދެނ� ދަނ�.

ް ްޤާނޫނުއަސާސ14ްްީގަވާއިދުގެ ްބުނަނީ ްމި ްމާއ�ދާގައި  1365ވަނަ

ްގޮތުން� ްނުސީދާ ްނުވަތަ ްގޮތުނ� ްސީދާ ްމައ�ސަލައާ އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުވަތަ ްމައ�ސަލައާ ގުޅުނ�ހުރި

ްފަހުވާ ްއަވަހަށ�ްްމަސައ�ކަތަކަށ� ްއެނ�މެ ްކަމަށ�ވާނަމަ ްކަމެއ� ބާވަތުގެ

ްމައ�ސަލަް ްއެ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތ� ހިމަނާދެވެނ�

ްއޮތ�ް ްހިމަނާދެ�ެވެނ� ްއަވަހަށ� ްއެނ�މެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމަށ�.  1370ހިމަނަނ�ވާނެ

ނޑައަޅާްދެއ�ވުނ�ވެސ�ްމިއޮނ�ނަނީްމަޖިލީހުގެް ޖަލ�ސާއެއ�ްއެްޖަލ�ސާއެއ�ްކަ

ް ްއޮތް�ހަމަ ްހިމަނާދެވެނ� ްއަވަހަށ� ްއެނ�މެ ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމަ، ރައީސަށ�.

ްމިް ްމިއޮތ� ްފެށިފައި ްމިހާރު ްމިދެކެނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ޖަލ�ސާއެއ�

ްވިދިގެން� ްހަމަ ްދެނ� ްނިމުނީމަ ްމައ�ސަލަ ްމިއޮތ� ްފެށިފައި ބަޙުސ�ކުރަނ�

ްޖަލ�ސާއަކަށ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެގޮތަށ�ްއެކަނ�ތައ�ްކުރިއަށ�ދާ  1375ނެްކަމުގެްއަނ�ނަ

�3ްވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�.ްދެނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްމިވަނީްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް

ްމެނ�ބަރަކުް ްބާއ�ވާދިނުމަށ� ްޖަލ�ސާއެއ� ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމައ�ސަލަ.ް ްއިނ�ކާރުކުރި ްބާއ�ވާދިނުމަށ� ްޖަލ�ސާއެއ� އެދިފައިވަނިކޮށ�

ް ްގޮތުނ� ްބ�3ްަމީގައިވާ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްމާއ�ދާ ޔާނ�ކުރަނީްވަނަ

ްޚިލާފަށް� ްގަވާއިދުތަކާއި ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްބާއ�ވަނ� ްޖަލ�ސާތައ�  1380މަޖިލިސ�ގެ

ްކޮށ�ދިނުމަށ�.ް ްއެކަނ�ތައ� ްކަމަށ�ވާނަމަ ްގެނ�ދާ ްޚިލާފަށ� ްއުސޫލުތަކާ އެ

ް ްއެގޮތަށ� ްގޮތުނ� ްއޮތ� ްގަވާއިދުގައި ްއާދެ،12ްްއޭގައި މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވުރެ

ް ްމަދ12ްުމަޖިލިސ�ގެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�އިނ�ސައ�ތައަށ�ވުރެ ްއަދަދެއ�ގެ ނޫނ�
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ްޖަލ�ސާއެއ�ް ްހުށަހަޅުއ�ވައިފިއ�ޔާ ްއެބޭފުޅުނ� ްފެނިގެނ� ްޚިލާފުވާކަމަށ� އެ

 1385ބާއ�ވާދޭނ�ޖެހޭނެްކަމަށ�ްމީގައިްލިޔުއ�ވާފައިމިވަނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިްވާގޮތަކީް

ް ްވަރަށ�7ްްގަވާއިދުގެ ްގޮތ�ތައ� ްބާއ�ވަނ�ޖެހޭނެ ްޖަލ�ސާތައ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްސާފުކޮށް�ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްގޮތުނ� ްއޭގައިވާ ްއެބަވޭ. ބަޔާނ�ކޮށ�ފައި

ްދަތިވެއ�ޖެނަމަ.ް ްބާއ�ވަނ� ްޖަލ�ސާއެ�ެއ� ްސަބަބަކާހުރެ ްއެއ�ވެސ� އެބައޮވޭ

ް ްއެ ްދަތިވެއ�ޖީވިއ�ޔާ ްމިއޮނ�ނަނީ. ްދަތިވުނ� ްއެ ްރައީސަށ� ްއެއީ 12ްއާދެ،

ްބާއ�ވާދޭނ�.ްއަ ްޖަލ�ސާ ްތެރޭގައި ްމުއ�ދަތެއ�ގެ ްދިގުނޫނ� ްއެްދުވަހަށ�ވުރެ  1390ދި

ދުވަހުގ14ްްެވުރެްދިގުވެއ�ޖީވިއ�ޔާވެސ�ްއެކަނ�ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއަނ�ގ12ްްާ

ްއެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއޮނ�ނަނީ. ްކަމަށ� ްބާއ�ވަނ�ޖެހޭނެ ްޖަލ�ސާ ތެރޭގައި

ޖަލ�ސާްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ްއެއ�ވެސ�ްކަމެއ�ްހިނގާފައިްނެތިސ�ްމެނ�ބަރުން�

ްއެ ްބާއ�ވާދިނުނ� ްޖަލ�ސާއެއ� ްކަމެއް�އެދިވަޑައިގެނ�ނެވީމަ ްކުރަނ�ޖެހޭނެ އީ

 1395ކަމަށ�ްނުފެނ�ނާތީްއޭގެްއިތުރަށ�ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭްއެޖަލ�ސާގެްއެޖެނ�ޑާގައިް

ްމައ�ސަލައަކީް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހިމެނުއ�ވުމަށ�

ް ްދެނ�ނެވި ްމިއުޅ69ްްޭކުރިނ� ްއުނިކޮށ�ގެނ� ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ްމަރުހަލާގައިްމައ�ސަލަ.ްމިހާރުްމަޖިލީހު ްމަސައ�ކަތ�ްހިނގަމުނ�ދާއިރުްމި ގެ

ްކަމަށް� ްނޯނ�ނާނެ ްވާހަކަދެއ�ކެވެނ� ްމަޖިލީހުގައި ްމެދުގައި ްމައ�ސަލައާ އެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުނ�ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތަށ�ވުރެްގިނަްމެނ�ބަރުން�  1400މަޖިލީހުގެ

ްއެއޮތީ.ް ްމައ�ސަލައެއ� ްއޮތ� ްނުނިމި ްގޮތެއ� ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ވިދާޅުވެ

ްހަމަޖެއ�ސީ.ް ްގޮތަށ� ްނުބާއ�ވާ ްއެގޮތަށ� ްޖަލ�ސާ ްއެދުވަހުގެ އެހެނ�ވީމަ،

ް ްމައ�ސަލ69ްްަމިދެނ�ނެވީ ްއުނިކުރި ްއެ ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

މިހާރުވަނީްއެއާްދޭތެރޭގައިްގޮތެއ�ްނިނ�މަވާފައި.ްއާދެ،ްތަފާތުްދާއިރާތަކާއިް

ްނިނ�މަ ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލިސ�ގެ ްއެއީްމަޝ�ވަރާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު  1405ވާފައިވަނީ

ްކަމަށ�.ް ްނޫނ� ްކަމެއ� ްބަޙުސ�ކުރެވޭނެ ްމަޖިލިސ�ގައި މިސ�ޓޭޖުގައި

ްވާހަކަް ްނުބޭއ�ވޭނެ ްޖަލ�ސާއެއ�ވެސ� ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްއެކަމަށ� އެހެނ�ވީމަ،

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވަނީް ްދެނ� ްއާދެ، ްއެއޮތީ. ްނިނ�މާފައި ްއެކަނ� އެގޮތަށ�

ްޖަލ�ސާތައ� ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާްްދިރާސާކޮށ� ނުބާއ�ވާ

ްކޮމިޓީގައިް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައ�ސަލަ.  1410އެކަމުގެ
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ބޭއ�ވިފައިވަނީްއެނ�މެްޖަލ�ސާއެއ�ްއިތުރުްޖަލ�ސާއެއ�ްނުބޭއ�ވިއޮތ�ކަނ�ްއެއީް

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްކަމެއ� ްއޮތ� ްހިނގާފައި ްދެރަކޮށ� ހަމަ

ް ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ނޑުވެސ�ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ. ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި މި

ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭްމަޖިލިސ�ގެްގަވާއިދާްޚިލާފަކަށ�ްކަމެއ�ްހިނގާފައެއ�ްނެތޭ.ް

ް ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާ ްމި ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވަނ3�ްްީއެއީ ްމާއ�ދާގައި  1415ވަނަ

ްމަސައ�ކަތ�ތައ�ް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްއެ ްކޮމިޓީތަކަކީ ްއެކުލަވާލާ މަޖިލީހުނ�

ްމަ ްގޮތެއ�ގެ ނޑޭނެ ްމިނެއ�ގައިްމެދުނުކެ ްހަލުވި ްއެކަށީނ�ގެނ�ވާ ތިނ�

ްދިރާސާކޮށް� ްކަމުގައިވާނ�ވާނެއޭ. ްކޮމިޓީތަކެއ� ހަރަކާތ�ތެރިވަމުނ�ދާ

ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާްކޮމިޓީތަކުގެްމަސައ�ކަތ�ްފެށޭނީްއުސޫލެއ�ގެްގޮތުނ�ްމަޖިލީހުން�

ްގޮތެއ�ް ްއޮނ�ނާނެ ްއެކަނ� ްނިނ�މާ ްމާއ�ދާއެއ� ްއެއ�ވެސ�  1420ޤާނޫނުގެ

ްނުވަތަް ނޑައެޅުމަށ� ްމައ�ސަލަތަކަކާއިްްކަ ްއުސޫލުތަކަކާއި އެއާދޭތެރޭ

ްއޮނ�ނާނީ.ް ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއެއާ ްއެއ�ބަސ�ވުމަށ�ފަހު ދޭތެރޭގައި

ްބައެއ�ް ްމިހާތަނަށ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްމިހާތަނަށ� އެހެނ�ވީމަ،

ްނުނިމިް ްމުޅިނ� ްމަސައ�ކަތ�ވަނީ ްއެ ްފަދައިނ� ްވިދާޅުވި މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްމިދެ ްމިހެނ� ްބެހޭގޮތުން�އާދެ، ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ  1425ނ�ނެވީ

ްމުޅިނ�ް ްގޮތެއ� ްވަކި ްއަދި ްއެއާބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދަނީ

ްފެށޭް ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ނުނިމިގެނ�

ްކޮމިޓީގެްމަސައ�ކަތ�ް ްމިއުޅެނީްއެ ހިސާބަކަށ�ނުދޭ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްދަނ�ނަވަނ�

ްނުގޮސ�ް ްހަލުވިކަމާއެކު ްގަވާއިދާްއަދި ްވިއަސ� ްއޮތ�ކަމަށ� ްއެހެނ� ގެނ�

ްއެް  1430ވަނަްމާއ�ދާގައިވާްގޮތުގ3�ްްެޚިލާފުވެގެނ�ްއެްމަސައ�ކަތ�ްނުގޮސ�ގެނ�

ްއެް ްގެނެސ�ގެނ� ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްމަޖިލިސ�ގެ ްމައ�ސަލަ ްއެ ްއަލުނ� މަތީނ�

ްގޮސ�ފައިވާް ްހިސާބަކަށ� ްހަދަނ�ޖެހޭނެ ްނިނ�މާ ްގޮތެއ� ްދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީއާ

ްއަޅުގަް ްގޮތުނ�.ްކަމަކަށ� ްއޮތ� ްގަވާއިދުގައި ްއާދެ، ްނުދެނ�ނެވޭނެ. ނޑަކަށ�

ްގަވާއިދުގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވަނީ ދެނ�

 1435ފެބ�ރުއަރީގައިްޓީވ�8ްްީވަކިްގޮތެއ�ްކަނޑައެޅިފައިްވަނިކޮށ�ްއެއާްޚިލާފަށ�ް

ްއަޅުގަ ްނުކުތާގައި ްމި ްއާދެ، ްދެއ�ވުނ�. ްމަޢުލޫމާތު ނޑުްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ�

ްގޮތ�ް ްމިވިދާޅުވާ ްގޮތޭ ްއޮތ� ނޑައެޅިފައި ްކަ ްގަވާއިދުގައި ްއޮތީ ދަނ�ނަވަނ�
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ްއާދެ،ް ްހީވަނީ. ްރަނގަޅުހެނ� ްއަޑުއަހާލުނ� ްގަވާއިދު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްފިޔަވާް ްކަނ�ކަނ� ނޑައަޅާފައިވާ ްކަ ްހިފެހެއ�ޓުމަށ� ްމަޖިލީހުނ� ޢާނ�މުނުކޮށ�

ްކަ ްކޮނ�މެ ްއެހެނ� ްގުޅުނ�ހުރި ްމަސައ�ކަތާ ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެ  1440މަކީ

ްފަރާތަކަށް� ްހަމަޖައ�ސާ ްއެކަމަށ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ރައީސަށ�

ްދެވިދާނެް ްފަރާތަކަށ� ްތިނ�ވަނަ ްމަޢުލޫމާތު ްއެކަމުގެ ްއަދި ހާމަކުރެވިދާނެ

ްދެއ�ކިް ްއެ ްމޯލ�ޑިވ�ސުނ� ްޓީވީ ްއެރޭ ްހާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ކަނ�ކަމޭ.

ްބަޔާނަކީ ްއެދެވުނު ްއެރޭ ްނުވަތަ ްފަރާތަކުން�ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ އެއ�ވެސ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ނޫނ�. ްހުރި ްމަނާކުރެވުފައި  1445ހާމަނުކުރުމަށ�

ްމިއޮނ�ނަނީް ްދެނ� ްއާދެ، ްދެވިދާނެ. ްފެނިއ�ޖެއ�ޔާ ްރައީސަށ� އެކަނ�ތައ�ތައ�

ް ނޑައަޅ52ްްާއެ ްކަ ްމަޖިލީހުނ� ްދެއ�ކުމަށ� ްޢާނ�މުނުކޮށ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުނ� ްފިޔަވާ ްބަޙުސ�ކުރިްކަނ�ތައ�ތައ� ްވާހަކަތަކާއި ދެކެވޭ

ްކޮނ�މެް ްގުޅުނ�ހުރި ްމަ�ައ�ސަކަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި މައ�ސަލަތަކަކީ

ްވަކިް ްއަދި ްނެތި ްއިސ�ކަނ�ދިނުމެއ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ްވަކި  1450ކަމަކީވެސ�

ްނެތި ްތަފާތުކުރުމެއ� ްއެހެނިހެން�ްމެނ�ބަރަކަށ� ްވަސީލަތ�ތަކާއި ޚަބަރުފަތުރާ

ްފާޅުކަނ�ް ްހާމަކަމާއެކު ްވީހާވެސ� ްމެދުވެރިކޮށ� ވަސީލަތ�ތަކާވެސ�

ްއެް ްއެރޭ ްވާނ�ވާނެއޭ. ްކަނ�ކަމުގައި ްހާމަކުރެވޭ ްޢާނ�މުކޮށ� ބޮޑުގޮތެއ�ގައި

ްގިނަް ްވަރަށ� ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޖަލ�ސާގައި ދުވަހުގެ

ްމެނ�ބަރު ްވަޑައިގަނ�ނަވާްއަދަދެއ�ގެ ްނުކުމެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއިނ�  1455ނ�

ްއެހެނ�ވީމަް ްހިނގީ. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްކަނ�ތައ�ތައ�ް، މިކަހަލަ ްހިނގި އެ

ްރިޔާސަތަށް� ްމަޖިލިސ�ގެ ްހެދުމަކީ ްގޮތެއ� ްއިނގޭނެ ްމީހުނ�ނަށ� ޢާނ�މުކޮށ�

ނޑުްނުދެކެނ�.ް ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްކަމުގައި ްކަމެއ� ްކުރަނ�ޖެހޭނެ ްކޮނ�މެހެނ� ހަމަ

ް ްކިހާްއާދެ، ްގޮސ�ގެނ� ްވާހަކަދެއ�ކުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބަކަށ� ްކިހާ އެ

ްއެރޭް ްއާދެ، ްގޮސ�ގެނ�ކަނ�. ްޢަމަލުފުޅުތައ��� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ  1460ހިސާބަކަށ�

ްނިމިއ�ޖެ.ް ް ްއެހިސާބު ްހުއ�ޓާލީމާ ްއެކަނި ްހިސާބުނ� ްދެއ�ކި ޓީވީނ�

ްވިދާޅުވެފައިް ްމިހެނ� ްއަނެކައ�ޗެކޭ ްނޮޅާލާނަމޭ ްދިމާލަށ� ްޓީވީއާ އޭގެފަހުނ�

ްރިކޯޑ�ކުރެވިފައި.ް ްއެބަހުރި ްޓީވީގައި ްތަނ�ވެސ� ްވަޑައިގެނ�ނެވި މެނ�ބަރުނ�

އެތަނ�ތަނ�ްދެއ�ކިނަމަްއަދިްއެއަ�ަށ�ވުރެސ�ްއެކަނ�ތައ�ްކުރިއަށ�ްދިޔައިސ�.ް
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ްކަ�ަނ�ތައ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޙާލު ްއޮތ� ްމަޖިލިސ� ނޑުމެނ�  1465އަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެ ްނުހިނގައިގެނ� ްކަނ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްހިނގަމުނ�ދާގޮތ�،

ްޢަމަލުތައ�ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެދޭއިރުގައި ްރައ�ޔިތުނ� ްރާއ�ޖޭގެ ރައ�ޔިތުނ�

ްހެދުމަކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުނ�ް ްގޮތެއ� ްފެނ�ނާނެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ހުރިގޮތ�

ްވާހަކަދައ�ކާއިރު ްއިތުބާރުނެތިގެނ� ްރައީސ�ގެ ްއާދެ، ްކަމެއ�. ް،ކުރަނ�ޖެހޭނެ

ްކަނ�ތަ ްރައީސަ�ަށ� ްއިތުބާރުނެތިގެނ� ްމިދަނީްރައީސ�ގެ ްނުކުރެވިގެނ�  1470އ�

ްހެދުމަކީް ްގޮތެއ� ްއެނގޭނެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްރާއ�ޖޭގެ ކިހިނެއ�ވެގެނ�ކަނ�

މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުގައިްއިނ�ނަްމީހަކަށ�ްކުރަނ�ޖެހޭނެްކަމެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްދޭނ�ޖެހެގިން� ްއިސ�ކަނ�ވެސ� ްމީހަކަށ� ްއިސ�ކަނ�ދޭނ�ޖެހުނު ްއެރޭ އެކަމުގައި

ނެތިއ�ޔާްތަފާތުނުކޮށ�ްޖަލ�ސާްހިނގަމުނ�ދިޔަްގޮތުގެްނުވަތަްތަފާތުކުރެވެނ�ް

ްމިް ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ްއެ ްދެނ�، ްހާމަކުރި. ްއެރޭ  1475ކަނ�ތައ�

ްމަޝ�ވަރާއާއެކުް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްކުރުމަށ� ްކަނ�ކަނ� ްގައިވާ ް)ހ( މާއ�ދާގެ

ްއެގޮތަށ�ް ނޑައަޅައިގެނ� ްކަ ްއުސޫލުތަކެއ� ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ް ްމިހެން�ޢަމަލުކުރުމަކަ�ަށ� ްއާދެ، ްނާޅައޭ. ްހުރަހެއ� ްގަވާއިދު މި

ްކޮމިޓީއަށ�ް ްއަދި ްހަދާކަށ�ވެސ� ްގަވާއިދެއ� ްއެ ްކޮނ�މެހެނ� އޮތުމަކުނ�ނެއ�

ްފެނ�ނަް ްރައީސަށ� ްނުކުރެ. ްމަޖުބޫރެއ� ްރައީސަކަށ�  1480ވާހަކަދައ�ކާކަށ�ވެސ�

ްއެހެނ�ވީމާ ްމިއޮތީ. ްކުރެވެނ� ްއެކަނ�ތައ� ްގަވާއިދާް، ގޮތަށ� މިކަމުގައި

ްނުދެކެނ�.ްްޚިލާފުކަމެއ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ އޮތ�ކަމަކަށ�

އާދެ،ްދެނ�ްމިއޮނ�ނަނީްމެނ�ބަރުނ�ގެްމެދުގައިްތަފާތުކޮށ�ްކަނ�ތައ�ްކުރުމުގެް

ނޑުް އުނިކަނ�ލިބޭްވާހަކަ.ްއަޅުގަ ސަބަބުނ�ްބައެއ�ްމެނ�ބަރުނ�ގެްޙައ�ޤުތަކަށް�

ްޢަމަލުކުރު ްތަފާތުކޮށ� ްމެދުގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ނޑުްދަނ�ނަވާނީ ްއަޅުގަ  1485މަކީ

ްގަވާއިދާް ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރާކަމެއ�ނޫނޭ. އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

އެއ�ގޮތަށ�ްކަނ�ތައ�ތައ�ްގެނ�ދެވޭތޯއޭ.ްމެނ�ބަރުނ�ގެްޢަމަލުތައ�ްހުނ�ނަގޮތުން�

ްދެނ�ނެވުނ�ް ްދެނ�ނެވޭ ްޢަމަލުކުރުމަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ އެބޭފުޅުނ�ނަށ�

ދުްއަދަދަށ�ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހިްބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ނަށް�އެކިްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްވަކިްއަދަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދިއުމަކީ ްނުޖެހި ްދަނ�ނަވަނ�  1490އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ނޑެއ�ް ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްކުރަނީ ްކަނ�ތައ� ްތަފާތުކޮށ� އެބޭފުޅުނ�ނާދޭތެރޭގައި
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ްމީހަކުް ްކޮނ�މެ ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ނުދެކެނ�.

ްއެ ްއެކަނ�ކުރަނ�ްޖެހޭނެގޮތ�.ްދެނ�ްއެނ�މެފަހުްއިނ�ނެވިކަމުގައިވިއަސ� މީހަކު

ްރައީސަކީް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވިދާޅުވަނީ ނުކުތާއަކަށ�

 1495ވަކިފަރާތަކަށ�ނުޖހެ�ިްރައީސ�ގެްވާޖިބުއަދާކުރެވޭނެްމީހެއ�ނޫނ�ކަމަށ�.ްއާދެ،ް

ްލޯނެއް� ްދަށުނ� ްޢިނާޔަތެއ�ގެ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްސަބަބަކީ އެއީ

ނޑަށ�ްލިބިފައި ްއަޅުގަ ްލޯނުވަނީ ްއެ ްތެދުފުޅެއ� ްއާދެ، ްމީހަކަށ�ވާތީ. ވާ

ްލިބުނަސް� ްޢިނާޔަތުގެދަށުނ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްއެއީ ްއާދެ، ލިބިފައި.

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެއ�ޗެއ�. ްލިބުނު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްފައިސާއިނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�. ްތެދުވެރިވާނ�ޖެހޭނީ ނޑު  1500އަޅުގަ

ނޑުްވަފާތެރިވާނީްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�.ްއިޚ�ލާޞ� ތެރިވާނީްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�.ްއަޅުގަ

ްބޭފުޅަކުް ްކޮނ�މެ ްވަޑައިނުގަނ�ނަވާ ްހާސ�ވެ އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްއެފައިސާް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުނ�ނެވިއަސ� ްކަމުގައި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ

ްއެއީް ްދައ�ކަމުނ�ދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްދުވަހަށ� ްދައ�ކަނ�ޖެހޭ ދައ�ކަނ�ޖެހޭނެ.

ނޑުްތެދުވެރިވާނީްހަމަްއަޅު ްއަމާނާތ�ތެރީްއަޅުގަ ނޑު ނޑުްތެދުވެރީްއަޅުގަ  1505ގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަރާތަކަށ� ްއެހެނ�އެއ�ވެސ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�.

ްއޮފް� ްބޭނ�ކ� ްސ�ޓޭޓ� ްމިހެނ�ދަނ�ނަވާއިރު ްއާދެ، ތެދުވެރިވާކަށ�ނުޖެހޭނެ.

ްއެހެނ�ް ްނުވަތަ ްވިކުނީކަމަކަށ� ްއެތަނަށ�ްއެމީހާ ްއިނ�ޑިއާއިނ�ްލޯނެއ�ްނެގީމާ

ްއެމީހާްއެމީހައަށް� ްލިބުނީމަ ްއެއ�ޗެއ� ްމީހެއ�ގެއަތުނ� ކޮނ�މެވެސ�ްފަރާތަކުނ�

ްއާދެ،ް ްނޫޅެނ�. ްވާހަކަދައ�ކައެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�  1510ވިކުނީކަމަކަށ�

ްހިތާމަހުރިކަމެއ�.ް ްވަރަށ� ްއެއީ ްވެއ�ޖެއ�ޔާ އެހެނ�ކަމަށ�

ްތަރައ�ޤީް ްދިރިއުޅުނ� ްމީހުނ�ނަކީ ްގިނަ ނޑުމެނ�ގެތެރެއިނ� އަޅުގަ

ްކުރުމަށ�ޓަކައިް ްމަސައ�ކަތ� ްކަހަލަ ްއެހެނ� ްނުވަތަ ކުރުމަށ�ޓަ�ަކައި

ްހިތުން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުޅޭމީހުނ�. ްލޯނުނަގައިގެނ� ްފަރާތަށ� އެކިފަރާތ�

ްވިކިފައިހުރިް ްފަރާތަކަށ� ްލިބިފައިއޮތ� ްލޯނެއ� ްމީހަކީ ްކޮނ�މެ  1515މިއިނ�

ްއިތުބާ ނޑުމެނ�ގެތެރޭގައި ްއަޅުގަ ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްދެކެނ� ރުކުރާނެްމީހެއ�ކަމަށ�

ްދަނ�ނަވާލާފައިް ްވާހަކަތައ� ްހުރިހާ ްމި ްއާދެ، ްނޯނ�ނާނެ. ްއެކެއ�ވެސ� ހަމަ

ްއެއ�ޗެހިް ްވާހަކައަށ� ްއިތުރު ްބައެއ� ްދެއ�ކުނު ްމިތާނގައި ނޑު ްއަޅުގަ ދެނ�
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްޤަސ�ދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްނިނ�މާލަނ� ްހަމަ ނުދަނ�ނަވާ

ްބައެއ� ްދެއ�ވައިފިއ�ޔާ ްފުރުޞަތެއ� ްއަދި ނޑުްްފަހުނ� ްއަޅުގަ  1520އެއ�ޗެހި

ދަނ�ނަވާލެވޭތޯްބަލާނަނ�.ްއެހެނ�ނަނަވެސ�ްފ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް އެއ�ޗެއް�

ްއެއ�ޗެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްސުވާލަކަށ� ްކުރެއ�ވި ްޙަމ�ޒާ ްއަޙ�މަދު މެނ�ބަރު

ް ްވާހަކަދެއ�ކޭ ްއެބަ ްމިތާނގައި ްއެއީ މެނ�ބަރުނ61ް�ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ.

ްތައ�ޔާރުކުރެް ްލިއުމެއ��� ނޑުްސޮއިކުރެއ�ވި ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި އ�ވި

ްދަނ�ނަވަން� ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްހަމަ ްޙަޤީގަތ� ްއެކަމަކު ްވާހަކަ.  1525ބައިވެރިވި

ްހުނ�ނަން� ްބަޔާނ�ކޮށ�ގެނ� ްތެދު ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްބޭނުނ�ވޭ. ނޑު އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްއެއ�ކުރެވުނު. ްއެރޭ ްޖަލ�ސާއެއ� ްއެ ްމީހަކަށ�ވާތީ ބޭނުނ�ވާ

ލ�ސާގެްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅަކާްބައ�ދަލުކުރައ�ވަނ�ްއެްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ގެްޕާޓީގެްޖަ

ްދިޔައިނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެތަނަށ� ްއެދިވަޑައިގަތީމާ ްޒަޢީމު ޕާޓީގެ

 1530އެހެނ�ނަމަވެސ�ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްމައ�ސަލައަކާްބެހޭގޮތުނ�ްވާހަކަދައ�ކަން�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނިކުމެގެނ�ދިޔައީ. ްޖަލ�ސާއިނ� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ފެށ�ޓެވީމާ

ް ްމިކަމަށް�އިނ�ދައެއ�ނޫނ� ްއާދެ، ްހިނގައިދިޔައީކީއެއ�. ްމައ�ސަލަ އެ

ްބޭފުޅުނ�ވެސ�.ް ްހުރިހާ ްވަޑައިގެނ�ނެވި ްއެތަނަށ� ހެކިވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުނ�ވެސ�ް ްބެހޭގޮތުނ� ްޖަލ�ސާއާ ްމި ްމިއަދު ހަމައެހެނ�މެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެތަނަށ� ްއާދެ، ްވަޑައިގެނ�ނެވި. ްބައ�ދަލުވެ ްއެބޭފުޅުނ�  1535ރޭގައި

ްފެށ�ޓެވީމާް ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅު ްއެބޭފުޅުނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ދިޔައިނ�.

ްދިފާޢުއަށް� ްއަމިއ�ލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނުކުމެގެނ�އައީ. ްއެތަނުނ� ނޑު އަޅުގަ

ްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ވެސ�ް ްއަރިހުގައި ްއެބޭފުޅުނ� ްދެއ�ވާތޯ ވާހަކަދައ�ކާ

ްއެކަމަކުް ްމަސައ�ކަތ�ކުރިނ� ްއެކަމުގެ ްރޭގައި ްހަމަގައިމު ނޑު ްއަޅުގަ

ްޕާލިމަނ�ޓ�ގެް ްޤައުމެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްއާދެ، ްހެދީކީ. ނޑު ްއަޅުގަ  1540އެހެނެއ�ނޫނ�

ްޕާޓީއަކަށ�ް ްވަކި�ި ްމީހަކީ ްހުނ�ނަ ްރައީސަކަށ� ްމަޖިލީހެއ� ްމިކަހަލަ ނުވަތަ

ްމަޤާމުް ްއެ ްއޭނަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނުވެއެއ�ނުދާނެއޭ. ްމީހަކަށ� ނިސ�ބަތ�ވާ

ްވީހާވެސ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާނީ ްއޭނަ ްފަރާތަކަށ�ނުޖެހޭްްހަވާލުވުމަށ�ފަހު ވަކި

ްމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުނ�ނަނ�. ްގޮތުގައި މީހެއ�ގެ

ްވަޑައިގަނ�ނަވާނެް ްހެކިވެ ްއެކަނ� ްއެގޮތަށ� ްއޮނ�ނާނީ  1545ގެނ�ގޮއ�ސަ
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ްވަރަށ�ް ްބޭފުޅުނ�. ްޤަބޫލުކުރައ�ވާ ްއެކަނ� އިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކީގައި

ްބޭފުޅުނ�ނާވެސ� ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްވާހަކަދައ�ކާްްގިނަފަހަރު ްބައ�ދަލުކޮށ� ވަކިނ�

ނޑުް ްމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�ގެނ�ދަނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ އެކަނ�ކަނ�ްގެނ�ދެވޭތޯ

ްޚިލާފުވެގެނ�ނެއ�ް ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމިދަނ�ނަވަނީ ްފަށ�ފަށުނ�ވެސ� ހަމަ

ްމަސައ�ކަތ�ކުރިއަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްނޯނ�ނާނެއޭ. ްކަމެއ�ކޮށ�ފައެއ� ނޑު  1550އަޅުގަ

ްކަމަށ�ވާނަމަްްނުގެނ�ދެވެނީ ްދެކިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްސަބަބުނ�ކަމަށ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައެކޭ. ްއެހެނ� ްމުޅިނ� ްއަ�ަދި އެއީ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ މަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�މިދަ�ަނީ

ކަނ�ތައ�ްވީހާވެސ�ްރަނގަޅަށ�ްގެނ�ދެވޭތޯއޭ.ްއާދެ،ްތިޔަްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްދެން�

ްއެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލަން�އަޅުގަނ ނޑަށ�  1555ޑުްފަހުނ�ލިބޭްފުރުޞަތެއ�ގައިްއަޅުގަ

ނޑުްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްލިބިއ�ޖެއ�ޔާްއަޅުގަ

ް

ްތިއ�ބެވިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަޑައިގެނ� ްހާޒިރުވެ ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިހާރު ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ް ްއަދަދަކީ ްދެނ�98މެނ�ބަރުނ�ގެ ްމައ�ސަލާގަް،. ްމިހާރުވެސް�މި އި

ް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްލިސ�ޓެއ6ް�ްވާހަކަދައ�ކަވަނ�  1560މެނ�ބަރުނ�ގެ

ނޑުްމިއަދުްހެނދުނުްއެނ�މެފުރަތަމަް ނޑުގެްއަތުގައިްއެބައޮތ�.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ް ްމިއަދު ްދެނ�ނެވިހެނ� ްފަށަމުނ� ްޖަލ�ސާ ނޑުމެނ�ގ1�ްްެމި ްއަޅުގަ ޖަހާއިރު

ްމަސައ�ކަ ްދެވޭތޯ ްވޯޓަކާހަމައަށ� ްމައ�ސަލަ ްއަދިވެސ�ްމި ތ�ކުރުނ�

ްތިއ�ބެވިް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ތަކުރާރުކޮށ�

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްގެނ�ދަވާ ްވާހަކަ ްކުރުކޮށ� ްވީހާވެސ�  1565މެނ�ބަރުނ�

ްއާދެ،ް ްއެދެނ�. ްނިނ�މަވައިދެއ�ވުނ� ްބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ� ރަނގަޅުގޮތުގައި

ްނިލަނ� ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކުނުބުރީްދެނ� ދެއަތޮޅު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟަށ�.ް

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `1570 

ްރައީސް�

ްރައީސ�ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ް ،އަރިހުނ�ްއެނ�މެފުރަތަމަްސުވާލެއ�ކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�ވޭ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްސިސ�ޓަމ�ގައިްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވޯޓިނ�ގ ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ� ްމިހަކަހަލަ ްދަނ�ނަ ނޑު އަޅުގަ

ްފެނ�ނަނ�ނެތީމާް ްކާޑެއ�ވެސ� ްވޯޓެއ�ްނުލެވެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމީގައި ކާޑުނެތިސ�

ްއެއަށ�ފަހުް ްސުވާލުކޮށ�ލާނަނ�. ްއެ ްމިއިނީ ްމީތި ްހަމަ  1575ވޯޓުލެވޭގޮތަށ�ތޯ

ްކުރިއަށ�ދާނީ.ް

ް

ްމިއޮނ�ނަނީްްއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެް ްބޭނުނ�ކުރަމަށ� ްކާޑު ްސިސ�ޓަމ�އެހެރީ. ްއެ ްދެވޭގޮތަށ� ވޯޓު

ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ�ް ްބެލެހެއ�ޓުމުގެ ްހާޒިރީ ްއަދި ްބެލެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި ހާޒިރީ

ްމިއަދުް ްނެތަސ� ްކާޑު ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަހުރި. ްހަމަޖެހިފައި ްއަދި  1580މިހާރު

ްްވޯޓުދެއ�ވޭްގޮތަށ�ްހަމަޖެހިފައިްމިއޮތީ.

ްދާނަނ�.ްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްކުރިއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއިތުބާރުްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމެނ�ބަރުނ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅި ްމައ�ސަލަ ްމިްްނެތ�ކަމުގެ ކޮޅަކާއެކު

ްމިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއީ. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެކަކު ްސޮއިކުރި  1585މައ�ސަލާގައި

ްމިް ްދަނ�ނަވާލުމަކީ ްއެއ�ޗެއ� ްފެނ�ނަ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ މައ�ސަލާގައި

ްދެކެނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމަށ� ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްވަގުތުގައި މުނާސަބު

ލީހުގެްރައީސ�ގެްމައ�ޗަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިްމަޖިލީހުގެްޚާއ�ޞަްމަޖި

ްއެނ�މެް ްތިޔަ ްކަމަކީ ްސޮއިކުރި ނޑު ްއަޅުގަ އިތުބާރުނެތ�ކަމަށ�

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފަދައިނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ  1590ބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ�

ްގަވާއިދުގ69ްްެމަޖިލީހުގެް ްގޮތުގެމަތީނ�ްމ14ްްިޖަލ�ސާ ވަނަްމާއ�ދާގައިވާ

ްމެނ�ބަރުނ�ކޮ ްމަޖިލީހުނ�ގެ ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅި. ްމަޖިލީހަށ� ްމި ޅެއ�

ްއިދާރީް ްހުދޫދުގެތެރެއިނ� ްގަވާއިދުގެ ްފަދައިނ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ކޮމިޓީގެްލަފާގެމަތީނ�ްމިްމައ�ސަލަްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ްއާދެ،ްދެނ�މެްކޮޅުމަޑުލުގެް

ްބިއ�ލޫރިް ްއެވިދާޅުވިފަދައިނ� ްރަޝީދު ްޑރ.ޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު  1595ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

މެނ�ބަރުނ�ގެްމަޝ�ހޫރުްޕެޓިޝަނުގައިްސޮއިކުރައ�ވައިގެނ�ްމ61ްްިމާލަމުގެް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގިނަ ްވަރަށ� ްގުޅިގެނ� ްހުށަހެޅުމަކާ ްހުށަހެޅި މަޖިލީހަށ�

ްޖަލ�ސާތައް� ްއާދެ، ްސަބަބުނ� ްހާޒިރުނުވުމުގެ ްމަޖިލީހަށ� ްމި މެނ�ބަރުނ�

ްމިް ްވާހަ�ަކައަކީ ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްނުގެނ�ދެވުނީ. ކުރިއަށ�
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ްޓީވީްމައ�ސަ ްނުގެނ�ދެވިގެނ� ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާތައ� ްދެދުވަސ�މަތިނ�  1600ލާގައި

ްއާދެ،ް ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމަޢުލޫމާތު ްއަޑުގެ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ މޯލ�ޑިވ�ސ�އާ

ނޑިނޭޅިްދިޔައިރުގައިްމިްމައ�ސަލާގައިް ޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުނ�ްހާމަކުރަމުނ�ްކެ

މުގެްއަޑިްއެނގޭގޮތަށް�ހާޒިރުނުވިްބޭފުޅުނ�ްހާޒިރުނުވީްކިއެއ�ވެގެނ�ކަމާްމިކަ

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނުވާކަނ�. ްގެނ�ދަވާފައި މިކަނ�

ނޑަށ�ްއެނގިފައިހުރިްއެއ�ޗަކަށ�ް ނޑުްބަލާބެލުމުނ�ްއަޅުގަ  1605މިްގަވާއިދުްއަޅުގަ

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�އޮތީްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްމިްމަޖިލީހުގެް ްއަޅުގަ ވިސ�ނާއިރުގައި

ްޕެޓިޝ61ްަ ްހުށަހެޅުމުގެްމެނ�ބަރުނ� ްއެހުށަހެޅި ްސޮއިކޮށ�ފައި ނ�އެއ�ގައި

ބުރަދަނަކަށ�ްމިްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާއެއ�ްމެދުކެނޑިގެނ�ވެސ�ްނުވާނެއޭ.ްއަދިް

ްއާދެ،ްދެނ�މެް ްނުވާނެއޭ. ްއޮވެގެނ� ްއެްނެގޭނެްގޮތެއ�ވެސ� ްއެ އެޖެނ�ޑާއިނ�

ްއާދެ،ް ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްދިފާޢުގައި ްމައ�ސަލައަށ� ްހުށަހެޅިފައިއޮތ�  1610މި

ްރައީސ�މަޖި ްހިނގައިދިޔަްް،ލީހުގެ ްއެކަނ� ްއެވިދާޅުވީ ްއިބ�ރާހީމ� ޢައ�ބާސ�

ނޑުްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�ވަނީްމިްމަޖިލިސް� ގޮތ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ

ްހުރިގޮތާް ްކުރައ�ވާފައި ްއެމަނިކުފާނު ްކަނ�ތައ�ތައ� ްދުވަސ�ކޮޅުތެރޭގައި މިވީ

ްހިނ�ގަވާ ްރާވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތަކަށ� ްހީލަތ�ތެރިްްހުދުމުޚ�ތާރު މަކަރުވެރި

ްވަރަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްގޮތ� ްކުރެއ�ވި ްކަނ�ތައ�ތައ�  1615ރޭވުމުނ�

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްއާދެ، ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ގިނަ

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްދަނ�ނަވާއިރުގައި ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްޕެޓިޝަނާ ހުށަހެޅި

ްޚުދޫދުގެތެރެ ްއެބޭފުޅުނ�ނަށް�އެބައޮތ�ްޤާނޫނީ ްއިމުގެތެރެއިނ� ްގަވާއިދުގެ އިނ�

ްރޭވުމެއ�ގެދަށުނ�ް ްވަކި ްއޮއ�ވާ ްމިހެނ� ްފުރުޞަތު. ްފުރިހިމަ ޖަޖ�ކުރުމުގެ

ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްއޮތ�ކަމީ ްނިގުޅައިގަނެފައި ްމައ�ސަލަ ްމި  1620މިކަނ�ކޮށ�

ްއަނ�ގައިގެން�ްޙަޤީގަތުގައިވެސ� ްފަރާތަކުނ� ްވަކި ްމިއީ ދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ

ނޑުވެސް�ކޮށ� ްއަޅުގަ ްއެހިސާބުނ� ްއެހެނ�ވީމަ ްއާދެ، ްކަމެކޭ. ްއޮތ� ފައި

ްމިދަނ�ނަވާލަނީ.ްއާދެ،ް ްދެނ� ްދޫކޮށ�ލާފައި ްވާހަކަ ްޕެޓިޝަނ�ގެ ްއެ ކުޑަކޮށ�

ްތިޔަބޭފުޅުނ�ނަށޭް ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ޖަލ�ސާތަކާ

ްމަޖިލީ ްމި ްފަހުކޮޅުގައި ްމިދިޔައަހަރުގެ  1625ހުގައިްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ް ްއެރޭ ްއާދެ، ްބައ�ދަލުވުމެއ�ގައި ްނުރަސ�މީ ޖެހިއިރުވެސ12:22ް�ްބޭއ�ވުނު
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ްއެއ�ވެސ�ް ްހާޒިރުވި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއޮތ�. ްބައ�ދަލުވުނ� މިތާނގައި

ްދުވަހެކޭ.ް ްނޯނ�ނަ ްޖަލ�ސާ ްމާދަމާއަކީ ްވިދާޅެއ�ނުވޭ ްއަރިހުގައި ބޭފުޅެއ�ގެ

ްގޮތުނ�ްއަނެއ�ްދުވަހުްހެނދު ްކަނ�ްދިމާކުރި ނުްމަޖިލީހެއ�ްނެތ�.ްނަމަވެސ�

ްކުރައ�ވާް ްތެރެއިނ� ްއިމުގެ ްގަވާއިދުގެ ްކޮބައިތޯ ްއުސޫލަކީ ްކޮބައިތޯ  1630އާދެ،

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޙައ���ޤުތަކަކީ. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްކޮބައިތޯ ކަމަކީ.

ްއެބޭފުޅުނ�ް ްޖަލ�ސާގައި ްއަނެއ�ްދުވަހުގެ ްދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ މިހެނ�ވީމަ

ްބޭނުނ�ފު ްކުރައ�ވާ ްއެރޭްކަނ�ތައ�ތައ� ްނުކުރެއ�ވޭތީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތަށ� ޅުބާ

ދަނ�ވަރުްއެސ�.އެމ�.އެސ�ްއެއ�ްފޮނުވައިގެނ�ްޖަލ�ސާތައ�ްކެނ�ސަލ�ކުރެއ�ވީ.ް

ްއާދެ،ް ްނެތީ. ްއިތުބާރު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމައ�ޗަށ� ްއެމަނިކުފާނުގެ  1635މިހެނ�ވީމަ،

ްމިް ްއާދެ، ްކޮމިޓީ. ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ދެނ�

ްއެްމައ�ސަލާގައިވެ ްއާދެ، ްއެވާހަކަ. ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްއެބައޮތ� ސ�

ްމަޖިލީހަށ�ްފޮނުއ�ވިްް�ކޮމިޓީގައިްތިއ�ބަވާް ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ބޭފުޅުނ�

ްތިބިް ްރަށުގައި ްއޭރު ްމިއޮނ�ނަނީ. ްނުކުރެވި ްމިކަނ� ްބެހޭގޮތުނ� ސިޓީއަކާ

 1640ރައ�ވާތީ.ްދެބޭފުޅަކުްފަހަރެއ�ގައިްއެްކޮމިޓީގައިްތިއ�ބަވާފާނެކަމަށ�ްހީފުޅުނުކު

ްޤަބޫލުކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭފުޅުނ�ްނަން� ްތިއ�ބަވާ ނޑީގައި ްގޮ ްއެ ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެްމިްމަޖިލީހުގައި

ްއެބޭފުޅުން� ްއޮތީ. ްކޮށ�ފައި ްކަނ�ތައ� ްމިހާތަނަށ� ްނޫނ� ހުށަހަޅައިގެނެއ�

ްއެބޭފުޅުނ�ނަށް�އެކަނ�ްޤަބޫލުފުޅުްކުރައ�ވާ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެްކޮ މިޓީގައި

ްކުރަނ�ް ްއެކަނ� ްނުވަތަ ްނުކުރެއ�ވޭތީ ްކަމެއ� ްގޮތަށ�  1645ބޭނުނ�ފުޅުވާ

ްއެކަނ�ް ްނުކުރެވި. ްމިއޮތީ ްމިކަނ� ްއައިއިރުގައި ްމިހާހިސާބަށ� ބޭނުނ�ނުވާތީ

ްމިް ްމިކަނ� ްގަވާއިދުގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޤަބޫލުކުރައ�ވާ. އެމަނިކުފާނު

ްމިް ްނެތީމަ ްކުރެވެނ� ްތެރެއިނ� ްނޫނޭ.ްްއިމުގެ ްކަމެއ� ްޚިލާފުވީ ގަވާއިދާ

ްޤާނޫނަށް� ްއެބައޮވޭ ްމާއ�ދާއެއ� ްޤާނޫނުގައި ްމި އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްގަވާއިދަށ�ވެސް� ްއެބައޮވޭ ްގަވާއިދުގައި ްމި ްއާދެ، ްހިތުމަށާ  1650ޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�

ްހިފަހައ�ޓަވާް ްކަރާމަތ� ްޢިއ�ޒަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިތަނ�. ޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުްބޭފުޅަކީވެސ� ްއަޅުގަ ްއެވާހަކަވެސ� ްއެހެނ�ވީމަ، އީސ�އޭ.

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްކުރުކޮށ�ލަނ�. އެހިސާބުނ�
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ްރިޔާސަތުގައިް ްވާހަކަ.ްއެމަނިކުފާނު ްއަޑާްޓީވީްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްމިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނެތ�. ްވަރެއ� ްއިނ�ނެވޭ ްއާލާސ�ކަނ�ފުޅާ  1655އެދުވަހު

ނޑިކޮޅުގައިްއެމަ ނިކުފާނުްއިނ�ނެވި.ްއާދެ،ްއަނެއ�ރޭްޓިވީނ�ްއެމަނިކުފާނުްގޮ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�ނެވި. ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްވާހަކަ މަޖިލީހުގެ

ްބެހޭގޮތުނ�ް ްމައ�ސަލައާއި ްމި ްވާހަކައަކީ ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްއިނ�ޓަވިއުތަކާ ްހުރި ްދެއ�ވާފައި ްނިޔަލަށ� ފެށުނީއ�ސުރެ

ްރައީސ�އަކަށ�ްޚާ ްއެމަނިކުފާނު ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ  1660އ�ޞަ

ްއިނ�ޓަވިއުތައ�ް ްހުރި ްދެއ�ވާފައި ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ� ްޓީވީ ހުނ�ނަވައިގެނ�

ްއެމަނިކުފާނުް ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްއެނގޭނެ ްރެކޯޑިނ�ގްބެއ�ލެވީމަ މަނިކުފާނު

ްޢާއި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުރިވަރު. ްޖެހިފައި ލީްއެއ�ފަރާތަށ�

ްކޮމިޓީއަށ�ް ްޕެޓިޝަނ� ްއެވިދާޅުވާ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއަދި ގޮތުނ�ވެސ�

ްއެއީް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކުރެއ�ވި ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްހާޒިރުވެ  1665އެމަނިކުފާނު

ްޚާއ�ޞަް ްއަދި ްނޫނ�. ްކަމެއ� ްޤަބޫލުކުރާ ނޑި ްސިކު ްއުނި ްމި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްހިތ�ހަމަ ްއެކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ޖެހޭްމަޖިލީހުގެ

ނޑުްދަނ�ނަވާލީ.ްއަދިް ްއަޅުގަ ްއެވާހަކަ ކަމެއ�ވެސ�ްނޫނ�.ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމަ

ްމައ�ސަލާގައިް ްމި ްއިތުރުކޮށ�ލާނަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ްމިއަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްކޮނ�ފަރެނ�ސ�އަކީް ްނިއުސ� ްބޭއ�ވި ްމިނިސ�ޓ�ރީނ�  1670އިނ�ފޮމޭޝަނ�

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތު�ުނ�ގެ ްއޮތ�ގޮތުނ� ްލިބިފައި ްމައުލޫމާތު ނޑަށ� އަޅުގަ

ްހުނ�ނަވައިގެނ�ް ްއަޑީގައި ްއިބ�ރާހީމ� ްޢައ�ބާސ� ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ްލިބުނީ.ް ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމަށ� ްކުރެއ�ވި ްލައ�ވާ މިނިސ�ޓަރ

ްނިއުސ�ް ްމިފޮނުވި ްގުޅިގެނ� ްމިކަމާ ްހިތާމައަކީ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއަދިއަދަށ�ވެސ�ް ްހަމައަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ްދިވެހި  1675ކޮނ�ފަރެނ�ސ�ވެސ�

ްއޮތީްނާނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ނަކަނ�.

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއޮފީހުނ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްސ�ޓޭޓް� ްއާދެ، ްއެބައޮތ�. ްމީގައި ްމައ�ސަލަ ްލޯނުގެ ްލުއި ްއޮތ� ދެއ�ވާފައި

ބޭނ�ކ�ްއޮފ�ްއިނ�ޑިޔާއަކީްދިވެހިްރައ�ޔިތު�ުނ�ނަށ�ްލޯނުްދޭތަނެއ�.ްއެތަނުނ�ް

ްލޯނުްރަޖިސ�ޓ�ރީކުރެވޭނެްގޮތ�ްްލޯނު ްލޯނުްދޭނެްގަވާއިދުތަކާ  1680ދޭނެްއުސޫލާ
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ްރައީސ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްރަނގަޅަށ�. ްވަރަށ� އެބައޮވޭ

ްޤަނޫނެއ�ގެް ްކޮނ� ްގަވާއިދަކުނ� ްކޮނ� ްނޯނ�ނަނީ ްއެނގިފައި ނޑަށ� އަޅުގަ

ްހައ�ދަވާް ްބޭނ�ކެއ�ކަމަށ� ްއޮފީހަކީ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްދަށުނ�ތޯ

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްޗެއަރމަނ�އެއ�ކަމަށ� ްބޭނ�ކުގެ ްއެ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަކީ

ްއާދެް ްދަނ�ނަވާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ ްމިވާހަކަ ްނެތ�.  1685، އެނގިފައެއ�

ްކުރުކޮށ�ލަމުން� ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެއާއެކު

ްޢިއ�ޒަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނެތީމޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަރާމަތާްދަނ�ނަވާލަނ� ތާ

ްކޮމ�ޕެނީގެް ްއެއަރ ްފައިވ� ްކަރާމަތަށ�ޓަކައި ްޢިއ�ޒަތާ އެމަނިކުފާނުގެ

ްޑިމ�ސ�ް ްވާހަކަދައ�ކާކަށ� ްބަޣާވަތުގެ ްތިނަދޫގެ ްގދ. ވާހަކަދައ�ކާކަށ�.

ްއަޑީގައިް ްލިޔުނ�ތަކު�ުގެ ްއަޅާ ްމަގުމައ�ޗަށ� ްވާހަކަދައ�ކާކަށ�  1690އަނ�ދާލި

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދައ�ކާކަށ� ްވާހަކަ ްހުރި ްއިނގޭތޯ.ްއެމަނިކުފާނު ްނެތީމޭ ނ�

ނޑުްކުރުކޮށ�ލީ.ް ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްއަޅުގަ

ް

ްމިއަދުްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`

ނޑުމެނ�ގެް  1695ްއަޅުގަ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޚާްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހުގެްކުރިމައ�ޗަށ� އ�ޞަ

ްއިތުބާރުް ްއެމަނިކުފާނަށ� ްމައ�ސަލަ. ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ރައީސ�އަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްސޮއިކުރައ�ވާ ްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއ� ްމަދު ްމައ�ސަލަ ނެތ�ކަމުގެ

ްއެއ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްމާލަމެކޭ. ްވަކި ނުދަނ�ނަވާނަނ�

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއ�  1700ސޮއިކުރައ�ވާްްމާލަ�ަމަކަށ�

ްކުރިމައ�ޗަށ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަ ްމި ހުށަހެޅު�ުއ�ވި

ްމައ�ސަލަް ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްމި ްއަދި ހުށަހެޅި�ިގެނ�ދާއިރު

ްފާޅުކުރައ�ވަމުން� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްސަބަބު ހުށަހެޅުއ�ވި

ނޑު ްއަޅުގަ ްޚުދު ްމި�ިއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ގެވެސ�ްގެނ�ދަވާއިރު

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއެއ�ޗެއ� ްއަނ�ނަ ްވިސ�ނުމަށ�  1705އަމިއ�ލަ

ްކަނ�ފަތަށް� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި.

ްގާތ�ވަމުނ�ދާއިރުވެސ�ް ްދުވަސ� ްދޮޅުއަހަރެއ�ހާ ްމިދަނީ ްއިވެމުނ� ތަކުރާރުކޮށ�
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ްމަ ްޙަޤީޤީ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްނުފެށިގެން�ރައ�ޔިތު�ުނ�ގެ ސައ�ކަތ�

ްގަވާއިދުް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގަވާއިދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކައާއި ލަސ�ވަމުނ�ދާ

ްބޮޑުް ްމިކަނ�ކަމަށ� ްނެގިކަމާ ްދުވަސ�ތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ�  1710ހެދުމަށ�ޓަ�ަކައި

ްއަޑުއިވޭގޮތުނ�ް ްމި ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްހިނގިކަމާ ޚަރަދުތަކެއ�

ްކަމަށ�ވަނ�ޏާްއަޑު�ުް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާްމަޖިލީހުގެްދަނ�ނަވާ ްގޮތަށ�ްދަނ�ނަވާ އިވޭ

ްމަޖިލީހުގެް ްނުވަތަ ްއިހުމާލުނ� ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ރިޔާސަތަށ�

ްމަކުޑިް ްމަޖިލިސ� ްނުގެނ�ދެވޭތީ ްއެކަށީގެނ�ވާގޮތަށ� ްއެކަނ� ރައީސަށ�

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްހަމަގައިމުވެސ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަ.  1715އެޅެމުނ�ދާ

ނޑަށ� ްމަސައ�ކަތ�ތައ�ްްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތަޖުރިބާއަކީ ްއެއ� ލިބުނު

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެޅުމުގައި ްމަކުޑި ްލަސ�ވެ ނުކުރެވި

ްޚަރަދެއް� ްބޮޑު ްކިތަނ�މެ ްއެއީ ްއަދި ްގަވާއިދުގައި ްޢަ�ަމަލުކުރަމުނ�ދާ މި

ްއެް ްކަމުގައިވިޔަސ� ްގަވާއިދެއ� ްއޮތ� ްހައ�ދަވާފައި�ި ކުރައ�ވައިގެނ�

ްދޯހަޅިްތަނ�ތަނުނ�ްބާރުްގަ ްނުވަތަ ްހޯލ�ސ�ތައ� ްބައެއ�ްލޫޕ�  1720ވާއިދުގައިްހުރި

ްމެނ�ބަރުނ�ްވަރަށ�ްގިނަް ްބައެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިްމަޖިލީހުގެ ނަނ�ގަވައިގެނ�

ްވަގުތުް ްއޭގެ ްމަސައ�ކަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނަނ�ގަވައިގެނ� ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްޔަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއީ ްއާދެ، ްދިޔަކަނ�. އުމިއ�ޔާއިނ�ްބޭކާރުވެގެނ�

ްމަޖިލިސް� ްމި ްޙަޤީޤަތެއ�. ްއޮތ� ްސާބިތުކުރެވެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްބޭފުޅުނ�ނަށް� ްކަނ�ހިނގާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްބޭފުޅުނ�ނަށާ  1725އަޑުއައ�ސަވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްކޮނ� ްބޭކާރުކުރެއ�ވީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވަގުތުތައ� މިދެނ�ނެވި

ްރަ ްބޭފުޅުނ�ކޮޅެއ�ކަނ� ްކޮނ� ނގަޅަށް�ބޭފުޅުނ�ކޮޅެއ�ކަނ�

ހިތަށ�އަރަނީ..... ނޑުވެސް� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ް

 1730ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވައިފި.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް(

ް

ްރައީސ�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުހަނ�މަދުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތަކުރާރުކޮށ� ނޑަށ� ްއެބަގެނ�ދަވާްްއަޅުގަ ްވިދާޅުވަމުނ�
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ްހުށަހެޅިފައިވާްްްްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްސަލާމަތ�ކުރުމުގެ  1735ވަގުތު

ްދައ�ކަވަނީކީ.ް ްއެވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޫނ�ހެނ� މައ�ސަލައަކަށ�

އެކަމަށ�ްއިޝާރާތެއ�ްނުކުރައ�ވާތީްދަނ�ނަވާލީ. ްރިޔާސަތުން�

ް

ް

ްމިްްްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްވިސ�ނޭގޮތުނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްއަޅުގަނޑަށ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1740އާދެ،

ްނުގެނ�ދެވިވަނީް ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްމައ�ސަލާގައި ހުށަހެޅުއ�ވި

ްރައީސް� ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްދަށުނ� ްޒިނ�މާގެ ްރައީސ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ށ�ްވިދާޅުވެްވަރަށ�ްގިނައިނ�ްވާހަކަދައ�ކަވާފައިްއިހުމާލުވެވަޑައިގަނ�ނަވާތީކަމަ

ްނުވަތަްް ްނަނ�ބަރުތަކުގައި ްމި ްއަދި ްމެނ�ބަރުނ�، ްމިހާރު އެބަހުރި

ްގުޅޭް ްއެއާއި ްއެހެނ�ވިމާ، ްއެކަނ�ތައ�. ްހިމެނެނީ ްތެރޭގައި  1745ސަބަބުތަކުގެ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްވާހަކަތައ�ވެސ� ްމިހާރު ްއެގޮތުގެމަތިނ� ވާހަކަ

ވިސ�ނެނީ.ްއެހެނ�ވިމާ،ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ދެއ�ކެވޭނެކަމަށ�ްއަޅުގަ ްނޑަށް�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް1750 

ްރުވާތީރުްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއަތުނ� ްއަމިއ�ލަ ްއެމީހަކު ްމިވާގޮތަކީ ްރައީސ�، ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަނ�ނަްވަގުްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހެރިގެނ� ްގަޔަށ� ްއަމިއ�ލަ ްއަސަރުކުރާނެ.ްއެމީހެއ�ގެ ްވަރަށ� ތު

ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއަދުްމިވާގޮތަކީްއެއީ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއެހެނ�ނަމަވެސް�

ް

ްްްް1755 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ� ްކުރީގައިވެސ� ްމީގެ ްމެނ�ބަރު. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނިޒާމާބެހޭް ްދަނ�ނަވާފައިވާނެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ���

ްގުޅިގެނ�ްނު ްއެއާއި ްއެރުވީމަ ްޖަވާބު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށ� ްނެގިގެނ� ކުތާއެއ�

ްނޫނ�ކަމަށ�.ް ްގޮތެއ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްދެއ�ވުނ� ްރައ�ދު ްއޭގެ އަނެއ�ކާ

 1760ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްޢިއ�ޒަްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއެހެނ� ްފަހަރެއ�ގައިވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަކަށް�އާދެ، ްތ�ތެރި

ްޒަމީރަށް�ްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަމިއ�ލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނޫނ� ްގޮތަކުނ�ނެއ�  1765ޖަވާބުދާރީވުމުގެ

ްދިމާކޮށް� ްޒަމީރަށ� ްއަމިއ�ލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޚުދު ްމިދެނ�ނެވީ ނިސ���ބަތ�ކޮށ�

ްހެރޭް ްޒަމީރަށ� ްއަމިއ�ލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްތީރު ްއެއ�ލާ ްރުވާފައި ނޑު އަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްވާނެގޮތެކޭ.ްވަގުތު ްހަމަ ްމި ްއަސަރުކުރާނެއޭ ްވަރަށ� ނޑަށ�

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހިތާމައަ�ަކީ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްބ�ލޮކ�ކޮށ�ފައިް ްހެދި ްސަބަބުތަކާ ްއެކި ްމަޖިލިސ� ްމި ްދުވަހު  1770ހުރިހާ

ްކުރެއ�ވީް ްކަމެއ� ްމިހުރިހާ ްތިބެގެނ� ްމިއަދު ްމިކިޔެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްރައީސ�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމިއީ ްރައީސޭ ްމަޖިލީހުގެ ރައީސޭ

ްރައީސަށ�ްމަޖިލިސް� ނާޤާބިލ�ކަމުނ�ްހިނގާދާްކަނ�ތައ�ތަކޭ.ްމިއީްމަޖިލީހުގެ

ްއިޚުތިޔާރުް ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްކަނ�ތަކޭ. ްހިނގާ ްނުގެނ�ދެވޭތީ ކުރިއަށ�

ްދެރަމިނުން� ްއެނ�މެ ްޖަލ�ސާތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވެއޭ  1775ލިބިގެނ�ނެއ�

ްހަމަްއެޖެނ� ްބަޔާނ�ކުރާކަށ�. ްމައ�ސަލައެއ�ކަނ�ވެސ� ްކޮނ� ްއޮނ�ނަނ�ވީ ޑާގައި

ްގަވާއިދުގައިް ްއޮނ�ނަ ްލިޔެފައި ްމި ްއަތުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބުނެފައި އެހެނ�

މަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ްއިޚުތިޔާރުތަކަކާްބާރުތަކެއ�ވެސ�ްއެބަްދީފައިވެސ�ްއެބަް

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހަކަްއޮނ�ނަނ�. ްދައ�ކާ ރައީސ�،

ްމަޖިލީހުގެްވަގުތުް ްކޮނ�މެގޮތެއ�ްހަދާފައިވެސ�ްމި  1780ދިމާނުވެްމިދަނީްބޭނުމަކީ

ްނަގާލެވޭް ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދަކީވެސ� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ނަގާލުނ�

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްސޮއިކުރައ�ވާފައި ްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއ� ްމަދު ްއެއީ ދުވަހެއ�

ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިދަނީ.ްމައ�ސަލައަކަށ� ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ މިއަދު

ްއެހެނ�ވމާ،ްމިއަދަކީވެސ�ްއޭގެތެރެއިނ�ްބާކީވެގެނ�ދާްދުވަހެއ�....

ް1785 

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�..ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަދެއ�ކެވުނ�:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް(

ް1790 

ްކިޔާްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ނޭ ނޑުމެނ�ގެްމަދު ްއަޅުގަ ްމީހުނ� ްތިބި ްއިނ�ތިޚާބުނުވެ ްފައި

ްހުއ�ޓުވުމަށ�ްްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެކަނ� ްވާހަކަދައ�ކަވާއިރު ްޤަދަރަށ� ްކަރާމާތާ ޢިއ�ޒަތ�ތާ

ްޖެހޭނީް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ްއި�ިލ�ތިމާސ�ކުރަނ�. ރައީސަށ�

ްވަ ްރައ�ޔިތުނ� ްއިނ�ތިޚާބުނުވެ ްތިބި ްމީހުން�މިތަނުގައި ްއެއ�ލާލި ލުދޮރާށިނ�

ްގިނަް ްއޮތ� ްމިތާ ްވާހަކަދައ�ކާ ްދެކޮޅަށ� ްޙައ�ޤުތަކާމެދު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1795އައިސ�

ްދެކޮޅަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ްތިބި ްތަމ�ސީލުކުރަނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކަދައ�ކާކަމަށ�ްވާހަކަދައ�ކަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅުްްއާދެ،ްއަޅުގަ ްދެއ�ކެވި ްނުކުތާގައި ްނެނ�ގެވި ްއެ  1800ދަނ�ނަވާނީ

ްދައ�ކާވާއިރުް ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީ ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ.

ްވާހަކަފުޅުް ްނިސ���ބަތ�ކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި މައ�ސަލަ

ނެތ�.ްމިްމައ�ސަލައާއިްގުޅިގެނ�ްއެްމައ�ސަ ލަްދެއ�ކެވުމުގެްމާބޮޑުްބޭނުމެއް�

ްވާހަ ްބެހޭގޮތުނ� ްނިނ�މުމާ ްގޮތުގައި ްމައ�ސަލަްރަނގަޅު ކަދައ�ކަވައިގެނ�

ްއެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިގެނ�ވެޔޭ. ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤު  1805ހުށަހެޅުއ�ވުމުގެ

ްލިޔުއ�ވާފައިހުރިް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްއެ ްސަބަބާ ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގެ މައ�ސަލަ

ވާހަކަފު ްޅުގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ސަބަބުތަކުގެްމައ�ޗަށ�ްބިނާކުރައ�ވައިގެން�

ް

ނޑަށް�ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްޝުކުރިއ�ޔާ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުްކުރީގެްތީރުްއަނބުރާްއަނެއ�ކާްއަނބުރައެއ�ްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް�  1810ފުރުޞަތުދެއ�ވީތީ.ްއަޅުގަ

ްމިފަހަރަ ްނުގެނ�ނާނަނ� ްހިތަކަށ� ނޑު ްދަނ�ނަވާނީްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ކުއެއ�.

ްހަމަގައިމުވެސ�ް ްއިބ�ރާހީމަކީ ްޢައ�ބާސ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ނޑުގެްކުރިމަތީގައި ްއަޅުގަ ްއިތުބާރުއޮތ� ނޑުގެްފުރިހަމަ އަޅުގަ

ްދެކެމުން� ްޙަޔާތ� ްއެމަނިކުފާނުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ނަޒަރުގައި

ް ްވަރަށ� ްބޭފުޅެއ�ކަމަށް�މިއަނ�ނަގޮތުނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްއެކަށޭނަ ްވަރަށ�  1815ގާބިލު

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްއަދި، ްގަބޫލުކުރަމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ބަސ�ވަމޭ ނޑު އަޅުގަ
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ްމިއަދުް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެބައޮތޭ. ްއެއ�ބާރުލުނ� ްތާއީދާއި ނޑުގެ އަޅުގަ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްވޯޓަކާހަމައަށ�ދާއިރުވެސ�ްހަމަގައިމުވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�

ނޑުމެނ�ގެ،ްއަޒުމަކީްއަ ްއިބ�ރާހީމަށ�ްއަޅުގަ ނޑުގެްނިނ�މުމަކީްޢައ�ބާސ� ޅުގަ

ްގާބިލުް ްއެމަނިކުފާނަކީ ްހާމަކޮށ�ދިނުނ�. ްއިތުބާރުއޮތ�ކަނ� ނޑުގެ  1820އަޅުގަ

ްވަރަށް� ްގެނ�ދެވީ ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖި�ިލީހުގެ ްމި ްއެމަނިކުފާނު ބޭފުޅެއ�.

ްރިޔާސަތުނ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގަވާއިދު ްއަދި، ގާބިލުކަމާއެކީގައި.

ްމިހެނ�ކަމަށް�އަޅު ްމިއޮތީ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްކޮނ�މެދުވަހަކު ނޑުމެނ�ނަށ� ގަ

ްކިޔައިދެއ�ވާ.ް ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްހާމަކޮށ�ދެއ�ވާ ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމިއަދާހަމައަށް� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެޅުމެއ�ނެތި ްއެއ�ވެސ�  1825އެހެނ�ކަމާއެކު

ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްމިދިޔައީ. ްކުރިއަށ� ްދިގުލައިްްޖަލ�ސާތަށ� ޖަލ�ސާތަސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނަނ�ގަވަނ�ޖެހޭނީ ްޒިނ�މާ ްހިނގުމުގެ ްޚަރަދު މިހާބޮޑު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމެނ�ބަރުނ�ގެތެރެއިނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ްއެވާހަކަްމިދައ�ކަނީް ނޑުމެނ� ްފަރާތ�ތަކުނ�.ްމިއަދުްއަޅުގަ ވަގުތުތައ�ްނަގާލި

ްއަ ްކިޔާފަ ްޙައ���ޤުގައޭ ްޒިނ�މާނުވަނ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެޔަށ� ނޑުމެނ�  1830ޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައޭް ްދިވެހި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައޭ ްޙައ�ޤުގައޭ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްނަނ�ގަވަނ�ޖެހޭނީް ްޒިނ�މާ ްއޭގެ ްނުގެނިޔަސ� ްޒިނ�މާ ްއޭގެ ކިޔާފަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްމެނ�ބަރުކަމަށ� ްނަގާލި ްވަގުތު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއ�ވިްފުރުޞަތަށ�ޓަކައި.އިށީނ�ނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްދެ

ް1835 

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއޮތ� ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ްދެނ� ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްބޭނުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެކުރިނ�

ްހުސ�ވަގުތުކޮޅުގެކުރިން� ްމިއަދު ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާއިރު މެނ�ބަރުނ�

ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ.ްވާހަކަ ްދެނ�އޮތ�ބައިވެސ� ްހަމަ ްރީތިގޮތުގެމަތިނ� ދެއ�ކެވި

ްތަނ�ކޮޅެއ�ް ްބަދަލުގައި ްޖަދަލުކުރެއ�ވުމުގެ ްއަނެއ�ފަރާތަށ�  1840އެއ�ފަރާތުނ�

ރީތިކޮށ�ްމިކަނ�ތައ�ްމިްމައ�ސަލަްނިމުމަކާހަމައަށ�ްގެނެސ�ދެއ�ވުމަށ�.ްއާދެ،ް

ނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްކޮޅުމަޑުލުގެް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްދެނ�،ްއަޅުގަ

ްރިޔާޟުްރަޝީދުއަށ�.
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ް

ްމައުޟޫއަށ�ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްމި ްމިއީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1845ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްމީހެއ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ވާހަކަދައ�ކަނ�ްބޭނުނ�ނުވާ

ްއަޅުގަނ ްމިދާގޮތުނ� ްކީއ�ކަނ�ްމިހާރު ްމި ްއޮޅުނ�އަރާ ްއެބަ ްމީގަ ޑަށ�

ްއެޖެނ�ޑާއަށ�ް ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ކުރަނ�އުޅެނީ.

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށް� ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ބަލައިލިއިރުގަ

ްމިހާރުް ްކުރިމަތިލިއިރުގައި ްމިއަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1850ވޯޓެއ�ނަގަނ�

ްނައި ްއިނ�ނެވި ްއޮތީްރިޔާސަތުގައި ްމައ�ސަލަ ްރައީސ�ގެ ބު

ްކުރެވޭް ނޑުމެނަށ� ްއަޅުގަ ްމިއީ، ްވޯޓަށ�ދާނ�. ްއެ ްހަމަ އެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި.

ްނުބައިް ްމަސައ�ކަތ�ތަކެކޭ ްނުބައި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްދިމާލަކަށޭް ްނުބައި ްނޫނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެކ�ސ�ޕީރިއެނ�ސ�ތަކެކޭ.

ްއަޅުގަނޑުމެ ްމިދަނީ. ްދަތުރުކުރަމުނ� ްމިދައ�ކަނީްއަޅުގަނޑުމެނ�  1855ނ�

ްހަދައިދޭށޭ.ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްމިއުޅެނީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިއަދުް ްބަލަނ�ޖެހޭނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްކޮނ�މެދުވަހަކުް ްހަމަ ްމިއީ ްކޮނ�ގޮތެއ�ކަނ�. ްމީގެނ� ްއޮތީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްއަ ްކޮނ�މެފަހަރަކު ްހިތ�ހަމަނުޖެހޭ ްމިތަނުގައިްރައީސާދޭތެރޭ އިސ�

ްނިމޭނެކަމެއ�ނޫނ�.ް ްމިއީ ނޑުގެ، ްއަޅުގަ ްސުވާލެއ� ްމީ  1860ވޯޓ�ނެގުނ�ތޯ،

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވޭތުވެދިޔަތަނުގައި އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްއެނ�މެް ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށ�ފަހުރީ ކަނ�ތައ�ތައ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ކޮށ�ފަ ްއެމަނިކުފާނު ްއެއީ، ހުރިގޮތުނ�ްރަނގަޅަކަށެއ�ނޫނ�.

ްއެކަމަކުް ނޑު. ްއަޅުގަ ްއެކަކަކީ ްއަސަރުފޯރި ްއޭގެނިކަމެތި އެނ�މެބޮޑަށ�

ްހިތަށ�އެރީް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަނ�. ްސޮއެއ�ވެސ� ްމިއަކު ނޑެއ�  1865އަޅުގަ

ްވޯޓެއ�ދިނުމަކީް ްއިނދިކޮޅަށ� ްއެމަނިކުފާނާ ްސޮއިކޮށ�ގެނ� ްމީގަ ކޮނ�މެހެނ�

ް ްކޮނ�މެގޮތެއ�ވިޔަސ� ްމީ. ްބޭނުނ�ތެރިކަމެއ�ނޫނޭ ނޑަށ�ވުރެްމިއީ އަޅުގަ

ްވާތީވެް ްއެބޭފުޅާ ްބޭފުޅަކަށ� ްމިކަނ�ކުރެވޭވަރުގެ ްއަދި ްގާބިލު މިކަމަށ�

ްރައީސެއ�ގެގޮތުގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅަކު ްއެފަދަ ްފަރާތުނ� މެޖޯރިޓީއޮތ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއެއާއެކުގައި ްހަމަ ްދެނ�، ްއެހެރީ.  1870އިނ�ތިޚާބުކޮށ�ފައި
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ްއަ ްމިއީ ްއަދި ްބާރުތަކާ ްލިބޭ ްމިްމާއ�ދާތަކުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ނޑުމެނ�ގެ ޅުގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްއާ ްއަގުބޮޑު ނޑަށ�ވެސ4ް�ްވިދާޅުވާ ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގެދަށުނ� ވަނަ

ްކިހާް ްލިބިފައިއޮތީ ްޙައ�ޤުތައ� ްމި ްއެކަމަކު ްޙައ�ޤުތަކެއ�ވެސ�. ލިބޭ

ްދޮރުގައިވެސ�ް ްގޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަ. ްބަލަނ�ޖެހޭ މިނ�ވަރަކަށ�ތޯ،

ްއެއ�ޗިހިތަކެއ� ްހުރި ްއިހައ�ދުވަހަކުްްއިހައ�ދުވަހަކު ްއެކަމަކު  1875ހިތ�ޕާފަ.

ް ްމިއުޅެނީ ްމެނ�ބަރަކު ްއޮތ� ްކޯޓަށ�17ްްނޫހުގައި ްޗިޓ�ފޮނުވައިގެނ� ފަހަރަށ�

ްމިދައ�ކަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހަކަ. ްއުޅޭ ހާޒިރުނުކުރެވިގެނ�

ްވާހަކަޔާް ްހިމާޔަތުގެ ނޑު ްހިތަށ�އަރާ.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައެއ�ބާއޭ ކޮނ�

ނޑުްމިވާހަކަވާ ްއަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދައ�ކާއިރުގައި ްމިހެނ� ހަކަ

ްދިގެއ�ް ްވާހަކަ ްމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޑުކޮށ�ލާ ްމައުޟޫއަށ�. ްއިނގޭތޯ،  1880މިދަނީ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ�ގެްމި ނުކުރާނަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްހޯދަދޭނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްމި ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްމިްއެބަލިބޭ ޖެހެނީ

ްކަޑައަޅާފައިހުނ�ނަް ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްނުވަތަ ްރައީސ�. މަޖިލީހުގެ

ްއާް ްއަނެއ�ކާ ްނުކުރާކަމަށ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްމިކަނ�މިގޮތަށ� ފަރާތ�ތަކަކުނ�.

ްއައުމަކީް ްމިތަނަށ� ްމައ�ސަލަވެސ� ްއެ  1885މައ�ސަލައެއ�ގެގޮތުގައި

ްމިއީް ްއެހެނ�ވެ ްވޯޓ�ނަގަނ�. ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްއެކަށީގެނ�ވާކަމެއ�.

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެް ްޙައ�ލެއ�ނޫނޭ. ްމީގެ ްމިއުޅެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްވޯޓ�ނެގިޔަސ�ވެސ�ް ްމި ްމިއަދު ްއެނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި، ވޯޓ�ނެގުނ�.

ްމަގާމުގަވެސ�ް ްހަމައެމަނިކުފާ ްނުވާނެކަނ�. ްކާމިޔާބެއ�ވެސ� މިއަކުނ�ނެއ�

ްވޯޓެއ�ދޭކަށ�ް ްނުވާނެކަމަކަށ� ްއެއީ ްއެހެނ�ވީމާ،  1890ބޭނުމެއ�ވެސ�ްްހުނ�ނަވާނެ.

ްފަހަރެއ�ގައިް ްވޯޓުގައި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއ�ވެސ�މީހަކު. ނުވެސ�ވާނެ

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްވަސ�ނޭތީވެ. ްއެގޮތަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ބައިވެރިނުވެދާނެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްރައީސަށ� ްޢިޒަތ�ތެރި ްއިލ�ސ�ތިމާސ�ކުރަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްމަޖި ްކުރިއަށ�އޮތ�ތަނުގައި ްރައީސަށ� ްކަނ�ތައ�ތައް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ލީހުގެ

ްވަރަށ�ބޮޑަށ�ް ްދެތެރޭގައި ްޙައ�ޤުތަކާ ްމެނ�ބަރުގެނ� ްގެނ�ދަވާއިރުގައި  1895ކުރިއަށ�

ްއަދިް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތާ ްއަބުރާ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ވިސ�ނަވާފައި

ްއޮތ�އެއ�ޗެއ�ް ްއެ ްއޮތ�ވާހަކައެއ�ނޫނ�. ްޢިއ�ޒަތެއ� ްމާބޮޑު ްޢިއ�ޒަތެއ� ްއޮތ� އެ
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ްދީގެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާށޭ.ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ނ�

ނޑަށ�ްހަމަޖެހޭނެް އެހެނ�ނުހަދާކަމަށ�ވަނ�ޏާްމިކަހަލަްމައ�ސަލަތަކުގައިްއަޅުގަ

ްމިް ްފިޔަވައި ނޑު ްވޯޓ�ދޭނ�ވެސ�.ްއެއީ،ްއަޅުގަ ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1900ހަމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހެކިވާނެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްތި މަޖިލީހުގައި

ްއެހީތެރިކަމެއ�ްފިޔަ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްވޭތިވެދިޔަތަނުގައިވެސ� ވައި

ްހަމަް ްއެއީ، ްނުހުނ�ނާނެ. ްމަޖިލީހަކު ްމީހަކު ްއެއ�ވެސ� ފޯރުކޮށ�ލަދިނ�

ްމިއަދުް ްމީހަކު ްއެފަދަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއީ. ްހެކިވާނެކަމެއ� އެނ�މެނ�

ްވާހަކަްމިދަ�ައ�ކަނީ،ްހެޔޮނިޔަތުގައިްމިްވާހަކަދައ�ކަ  1905ނީ.ްމަޖިލީހުގައިްތެދުވެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއިލ�ތިމާސ�ކުރަނ� ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްކަނ�ތައ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުރިއަށ�އޮތ�ތަނުގައި ރައީސަށ�

ްހިތައިް ްޙުރުމަތ�ތެކޮށ� ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާއިރުގައި

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޚިދުމަތ�ތައ� ްއެ ްލިބެނ�ޖެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްކޮށ�ދެއ�ވާށޭްފޯރު ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެކަމެކޭ.ްއެކަނ� ްއެމަނިކުފާނު  1910ކޮށ�ދެއ�ވުމަކީ

ްއެމަނިކުފާނުް ްއެނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދޭހަކީ. ނޑުގެ އަޅުގަ

ްވޭތުވެދިޔަތަނަށ�ވުރެް ްރަނގަޅަށ� ްމިއަށ�ވުރެ ކުރިއަށ�އޮތ�ތަނުގައި

ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާލެއ�ް ްކަނ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ކުރިއަށ�އޮތ�ތަނުގައި

ްއެމަނިކުފާނުގެްރަނގަ ްއެއީ، ްޔަގީނ�. ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ޅުވާނެކަމަށ�.

ނޑުމެނ�ނަށ�ްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްއެނގިއ�ޖެ.ްމިއީ،ް  1915ވާހަކަފުޅުނ�ްދެނ�މެްއަޅުގަ

ްމިހެން� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިފަދަ ްހިތ�ހަމަޖެހުމެކޭ، ްލިބުނު ތިމަނ�ނައަށ�

ްއަދަބުދެނީ ްމީހުނ�ނަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބައެއ�ފަހަރު ކީއ�ވެތޯ،ްްވާނ�ޖެހޭނޭ.

ް ްލިބިއ�ޖެކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއަދަބު ްއޭނަްް�އެ ްއެކަނ�ކުރަނ� ވަނަފަހަރު

ްމިއަދުް ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ޖެހިލުނ�ވާނެ.

ްއަނެއ�ފަހަރުް ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމެނ�ބަރުނ� ްމަޖިލީހުގެ  1920އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ް ްކުރިއަށ� ްތިމަނ�ނަ ްހުށަހަޅާފާނެކަނ�. ްމައ�ސަލައެއ� އޮތ�ތަނުގައިްމިހަކަލަ

ްއަދި،ް ްއެދޭގޮތައ�ކަމަށ�. ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހީތެރިކަމާ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ގެނ�ދާނީ

ްމިއޮތް� ްހެދިފައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށާ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްހިތައިގެނ�ކަނ�. ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްމިހުރިހާއެއ�ޗިއ�ސަށ� ގަވާއިދާ
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ްދެ ްގެނ�ދަވާނީ. ްކުރިއަށ� ްވިދާޅުވިްކަނ�ތައ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1925ނ�،

ނޑަށ�ވެސް� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްއުޅުއ�ވާ ްނަނ�ގައިވައިގެނ� ްލޯނެއ� އެމަނިކުފާނު

ްއެފަދަް ްއެނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޭގަ. ްހިފާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދީފިއ�ޔާ ލޯނެއ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލިބޭނެކަނ�. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ލޯނެއ�

ްދިމާލު ްލިބިއ�ޖިއ�ޔާްމަސައ�ކަތ�ކުރާ ްނުލިބިގެނ�. ްލޯނު ނ�ވެސ�

ްދެއ�ވައިފި.ް ްތަފ�ސީލެއ� ްއޭގެ ްބޭނުނ�ކުރައ�ވާނެ. ްކާކުތޯ،  1930ބޭނުނ�ނުކުރާނީ

ްއެކަނ�،ް ްބޭނުނ�ވޭ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްއެކަކުވެސ�.ް ްބޭނުނ�ނުކުރާނެ ްދީފިއ�ޔާ ްލާރި ްނެތޭ ނޑުމެނ�ގެތެރޭގައި އަޅުގަ

ްލާ ްބޭނުނ�ވޭ ނޑު ްހުރިހާްއަޅުގަ ްދިރިއުޅުމުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ރި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއަދު. ްލާރިނ� ްހަމަޖެހެނ�އޮތީ ކަނ�ތައ�ތައ�

ްއުނދަގޫވެގެނ�ް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްދިރިއުޅުމަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  1935މިއުޅެނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްހަދަން� ްއަޅުގަނޑުމެނ� އެކަނ�ތައ�ތައ�ްފަހިކުރުމަށ�ޓަކައި

ނޑުމެނ�ނަށ�ްްމިޖެހެނީ. ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްމި އެހެނ�ވީމާ،

ްއޮނ�ނަން� ްއެގެނ� ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ލޯނުލިބެނޭގޮތާއި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރިމަތިވުމަކީ ްމިއަދު ްމައ�ސަލަ ްލޯނުގެ ްއެއީ، އެބަޖެހޭ.

ްނިކަމެތިނ�ނަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޮތ�ތަނުގައި ްކުރިއަށ�  1940ދަނ�ނަވާނީ

ނޑުމެނ�ްްބޯހިޔާވަހިކަނ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ތައ�ތަކަށ�ޓަކައި ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި

ްހިނގައ�ޖެ.ް ްތައާރަފުވެގެނ� ްލޯނު ްވަރަށ�ބޮޑަށ� އާނ�މުނ�ގެތެރެއަށ�

އެހެނ�ވީމާ،ްމީގެްސަބަބުނ�ްސަރުކާރުވެސ�ްވިސ�ނަވާނެ،ްބޭނ�ކުތަކުނ�ވެސ�ް

ްއަދިް ްލޯނާއި ްކުދި ްދިރިއުޅުމަށ�ޓަކައި ްއާނ�މުރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވިސ�ނަވާނެ،

ްފެނ�މަތިވުމަކީް ްމިކަނ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ، ްދެއ�ވަނ�. ްލޯނުތައ�  1945ބޮޑެތި

ްލިބުނުް ްހަމަ ްމުސ�ތަގުބަލަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދަނ�ވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްއުފާތަކެއ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްސަބަބުނ� ްމީގެ ްޚަބަރެކޭ. ްހެޔޮ ހަމަ

ނ ްއަޅުގަ ްއެއަކާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހާސިލުވާނޭ. ްމާބޮޑަކަށ�ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ ޑު

ްއެވެސ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބޭނުމެއ�ނެތ�. ްދާކަށ� ތަފ�ސީލަކަށ�

ްހީވެދާނެކަނ�ނޭނގެް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްބައެއ�  1950ފާހަގަނުކޮށ�ފިކަމަށ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ްވާހަކަް ްއެއ� ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްމީގައި ްދެނ�، ްކޮނ�މެސ�އެއ�ޗެކޭ. އެހެނ�
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ްޢިއ� ްއައިރުގައި ްމިހާތަނަށ� ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ނޑު ްރައީސ�ގެްއަޅުގަ ޒަތ�ތެރި

ްބާރުތަކެއ�ް ްފަރާތެއ�ގެ ްވަކި ްއެޅުވެމުނ�ދަނީ ްބަދުނާމުތަކެއ� ްއެ ބޮލުގައި

މިް ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ކުރާތީވެްއެކަމަށް� ނޫނ�ނަމަްވަކިްފަރާތަކުނ�ްއަނ�ގާގޮތަކަށް�

ްދާއިރުގައިް ްއެކަނ� ްއެގޮތަށ� ްމިގެނ�ދަނީ. ްފާހަގަކުރަމުނ�  1955މެނ�ބަރުނ�

ްއެފަރާ ްހިތަށ�އަރަނީ ނޑު ްމަޖިލީހުގައިްއަޅުގަ ްމި ްބައަކު ްނިސ�ބަތ�ވާ ތަށ�

ްލިބުނީް ްމިހާތަނަށ� ްއެމަނިކުފާނަށ� ްފަރާތުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެ އެބަތިއ�ބޭ.

ްހުށަހެޅިފައޮތް� ްދޭތެރޭގައި ްއެމަނިކުފާނާ ްއެހީތެރިކަމެއ�ބާއޭ. ކޮނ�

ްމިހާރުގެް ްނައިބުރައީސަށ� ްއަޅުގަނޑު ްކުރީދުވަހުވެސ� މައ�ސަލައަށ�.

ްރައީސާ ްވާހަކަތަކެއ�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގައި  1960ބެހޭގޮތުނ�

ްހަމަް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�ނެވިނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ހިނގާދިޔައިރުގަވެސ�

ްއެއަށް� ްނޫނ�ނަމަ ްޖަދަލުކުރައ�ވަނީ ްތި ްއެނ�މެނ�ނާ ްމިތިބި ްމިތާ އެކަނ�ޏޭ

ްވަރުބަލިކަން� ްމިހާރު.ްމޫނުމަތިނ� ްވަރުބަލިފުޅުވެއ�ޖޭ ްރައީސ� ޖަވާބުދެއ�ވަނީ

ްއެ ްރައީސ�ވެސ�ްފެނެޔޭ. ްއެ ްމިއަދުވެސ� ްއަދި ްއިޙ�ސާސ�ހޭ ްއެ ހެނ�ވީމާ،

ްޕާޓީއަކަށ�ް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްބަޔަކު ްހެޔޮއެދޭ ްއެ ްއެމަނިކުފާނަށ�  1965އެކުރައ�ވަނީ.

ްނުދައ�ކަނީް ްވާހަކަ ްދިފާޢުގައި ްއޭގެ ްކީއ�ވެހޭ ްބަޔަކު ްނިސ�ބަތ�ވާ ނުވަތަ

ްއެހެނ� ްމުޅިނ� ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްމެނ�ބަރަކު ްތެދުވެ ްދެނ� ްމަޖިލީހުގައި.

ްދާން� ްމީގަ ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްއެއަށ�ވުރެބޮޑަށ� ްނޫނ� ްއެހެނ�ނެއ� ވާހަކައެއ�.

ްގޯސް� ްފާހަގަކުރަނ�ޖެހޭ ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްރަނގަޅު ްއެ އެބަޖެހޭ.

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފަދައިނ�. ްއެކުރާ ްފާހަގަ  1970ކަނ�ތައ�ތައ�

ްއިނ�ތިޚާ ްމިތާ ްޙައ�ޤުތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެހެނ� ބުވެފަތިބިްމީގެ

ްއެފަދަް ްވާހަކަތައ� ްއެކަހަލަ ްގެއ�ލޭގޮތަކަށެއ�ނޫނެ ްޙައ�ޤުތައ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްނުވަތަް ްމައުޟޫއަށ� ްއަސ�ލު ްދައ�ކަވަނ�ޖެހެނީ. ްދައ�ކާއިރު ބޭފުޅުނ�

ްމިް ްމައުޟޫޢުގެދަށުނ� ްމިއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްވާހަކަދައ�ކަވައިގެނ� ްހަމަްްވާހަކަދައ�ކަވަނ�ޖެހޭގޮތަށ� ްގެނ�ދިއުމަކީ  1975ކުރިއަށ�

ްއެމީހެއ�ގެް ްހަމަ ްޙައ�ޤެއ�. ްލިބިގެނ�ވާ ްމެނ�ބަރަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ އެ

ްދައ�ކަނ�. ްއެބަޖެހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެހެން�ްއެހުރިވަރެއ� ްމިއަދު އެކަނ�

ްއޮތ�ތަނުގައިް ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ނޫނ�ކަމަށ�
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ްމަ ްބައިވަރު ްކިތަނ�މެ ނޑުްމިކަހަލަ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދިމާވާނެ. އ�ސަލަތެއ�

ްމިފަދަް ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްއެއީކީއެއ� ްނޫނ� ްއެދޭކަމެއ�  1980އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްމަސައ�ކަތް� ްމިތާނގައި ްއެއ�ދުވަހު ްދެދުވަހުނ� ްއައިސ�ގެނ� މައ�ސަލަތަކެއ�

ްނެތ�ކަމުގެް ްއިތުބާރު ްމީހަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނުކުރެވިގެނ�

ްއެ ްދާކަށ�. ްނުބަ�ިއްވޯޓަކަށ� ްކުރެވުނު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ހެނ�ވީމާ،

ްއެކ�ސ�ޕީރިއެނ�ސެކޭް ްކުރެވޭ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެކ�ސ�ޕީރިއެނ�ސެކޭ

ްމިހެނ�ވެގެނ�ނެއ�ް ްދެރަކަމެއ� ްދިއުމަކީ ްތަކުރާރުވެގެނ� ްމިހެނ� ްމިކަނ�  1985މިއީ

ްވަރަށ�ް ްމިއާއިދޭތެރޭގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވާނެ. ްޙަޤީޤަތުގައި

ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ްދެނ� ްއެބަ. ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ބޮޑަށ�

ފުރުޞަތުްދެއ�ވުމުގައިްއެބަްވިދާޅުވޭް ބޭނުނ�ވޭްމިއަދުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސް�

ްވާހަކަ.12ްް ްދެއ�ވާ ްމިނެޓ� ްތިނ� ްފަހުނ� ްއޭގެ ްދެނ� ްވާހަކަ. މިނެޓުގެ

ްވަޑަް، އެހެނ�ވީމާ ްކުރިއަށ� ްރައީސ�ވެސ�  1990އިގަނ�ނަވާއިރުގައިްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތަކަށ� ްކަހަލަ ްއޮނަނ� ްއެނގެނ� ސާފުކޮށ�

ްއެއީް ްރަނގަޅުވާނެ. ްވަޑައިގަތުނ� ްކުރިއަށ� ްފިލުވައިދެއ�ވާފައި އޮޅުނ�

ް ްދޭނީ ްމިއަދު ްތިމަނ�ނަ ްވިދާޅެއ�ނުވޭ ްރައީސ� މިނެޓ12ްްޭފުރަތަ�ަމަ

ް ނޑ3ްްުއޭގެފަހުނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދޭތެރޭގައިްްމިނެޓޭ. ްމިއާއި އައީ

ްމިއަދުް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްތައ�ޔާރުވެގެނ�. ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްދިގުކޮށ�  1995ވަރަށ�

ްކަމަކަށް� ްއޮތ� ްވާހަކައެއ� ްދައ�ކާކަށ� ްމާބޮޑު ްމިއަދު ކަނ�ތައ�ތައ�ްހުރިގޮތުނ�

ްދެނ�މެގައިވެސް� ްޔަޤީނ� ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނުދެކެނ�. ނޑެއ� އަޅުގަ

ްމަ ްރައީސ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުޅުއ�ވި. ނޑާލަނ�ވެސ� ްކަ އިކ�

ްރައީސ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިޝާރާތ�ކުރީތީވެ ްކުރިނ� ްއެކަމަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްއުނ�މީދުކުރަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެއ�ވީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ  2000އެފުރުޞަތު

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްފެށުމުގެ ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްއޮތ� ކުރިއަށ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ްމިދެކެވެނީ.ްްއަޅުގަ ްއެވާހަކަ ްޙައ�ޤެއ� ްއެއީވެސ� ލިބޭނީ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްލިބިގެނ�ވަނީްކިހާްމިނ�ވަރަކަށ�ތޯްއެްޙައ�ޤުް އެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއެް ްކުރިނ� ްފެށުމުގެ ްކިހާވަރަކަށ�ތޯ ްދޭނީ ްފުރުޞަތު ްއެ ނޫނިއ�ޔާ

ްކޮށާްމަށާް ްއެނގޭނެްއަނެއ�ކާވެސ� ނޑުމެނަށ� ްކޮށ�ފިއ�ޔާްއަޅުގަ  2005އިޝާރާތެއ�



 75 

ްއެގޮތަށ�ްއަޅުގަނ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފައ�ތަނ�. ްމިނެޓ�ތަކަށ� ްއެ ްވާހަކަ ޑުމެނ�ގެ

ްހަމަް ްމިއަދު ްދެނ� ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދާނެކަމަށ� ކުރިއަށ�

ްއެވިދާޅުވިް ްރައީސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހިތ�ވަރުދެނ� ްވަރަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްކެރިގެނ� ްވަރަށ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަސ�ތަކަށ�

ްއަދިް ްކަނ�ނޭނގެ ްއަރުވައިފި ްޖަވާބު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ  2010މައ�ސަލައަށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުކުރިޔަސ�ވެސ�. ްޤަބޫލުކުރިޔަސ� ްއެކަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިހިސާބުން� ްދެނ� ްހީކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމޭނެކަމަށ� ްމިކަނ� އަވަހަށ�

ްމަޖިލީހުގެ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްނިނ�މާލާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ

ްޖެހިދާނެް ްއެދެނ� ްފުރުޞަ�ަތަކަށ� ްފަހަރެއ�ގައި ްއަދި ްދާގޮތުނ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްފުރުޞަތުް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ  2015ކަނ�ނޭނގެ.

ނޑުްއުނ�މީދުކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްދެއ�ވާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ނޑުްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރި�ިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްއެދިްްޝުކުރިއ�ޔާ ފުރުޞަތަކަ�ަށ�

ްދެނ�ނެވީް

ްރައީސ�ްްޢާއިޝަތުްޢާ�ާޒިމާްޝަކޫރުް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމައ�ސަލާގައި ްމިއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމި

ްކަނ�ތައ�ތަކާްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިބ�ރާހީމ�ގެްމައ�ޗަށ�ްހުށަހެޅިފައިްހުރި  2020އަލ�ފާޟިލ�ްޢައ�ބާސ�

ްދަނ�ނަ ްވާހަކަ ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނޑުްބެހޭގޮތުނ� ްއަޅުގަ ވާލަނ�ވެގެނ�.

ްޑިމޮކ�ރަސީގެް ްދުވަހެއ�. ްއުފާވެރި ްދުވަހެއ� ްރަނގަޅު ްމިއަދަކީ ދެކޭގޮތުގައި

ފުރިހަމަްނަމޫނާއެއ�ްމީހަކާްދޭތެރޭގައިްއެމީހަކުްހިތ�ހަމަނުޖެހޭްކަމަށ�ވަނ�ޏާް

ްދެކޮޅަށ�ވެސ�ްވާހަކަް ްއަދިްއެކަމާްބެހޭގޮތުނ� އެވާހަކައެއ�ްދެކެވެނ�ވެސ�ވާނެ

ނޑުމެނ�ނަށް�ްދެކެވެނ�ވާނެ. ްއަޅުގަ ްޖަވާބެއ�ވެސ� ްދޭ ްއެމީހަކު  2025އަދި

އިވުމަކީވެސ�ްރަނގަޅުކަމެއ�.ްއަދިްއެއާއެކުގައިްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުން�

ްހިތ�ހަމަް ްހުރި ްދޭތެރޭގައި ްއެމަނިކުފާނާ ްނިނ�މެވީމަ ްގޮތެއ� އެކަމަށ�

ްއޮތ�ް ްއިތުބާރު ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްނިމުނީ. ނުޖެހުނ�ތައ�

ްއެމަނިކުފާނުގެވެސ�ްބޭފު ްއެނގިވަޑައިގަތުމަކީ ްނޫނ�ކަނ� ްނޫނީ ޅެއ�ކަނ�

ްރޫޙުގައިް ްރަނގަޅު ްމިކަނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،  2030ޙައ�ޤެއ�.

ްވާޖިބެއ�.ް ްއެނ�މެނ�ގެވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހަމަ ބަލައިގަތުމަކީ

ްފެނ� ްމައ�ސަލާގައި ްމިއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ�ގެ ނަން�އަޅުގަ
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ްދައ�ކާލަން� ްވާހަކަ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއޭގެތެރެއިނ� ްނުކުތާއެއ� ްދެތިނ� މިއޮތީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދެކޭގޮތ� ްއަޅުގަނޑު ްބެހޭގޮތުނ� ްދެނުކުތާއަކާ ބޭނުނ�ވީ

ްދެކިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްދޭތެރޭގައި ްމިއާއި ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ�  2035އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްނޫ ްދެކޮޅުހަދާކަށ� ްޢުޒުރުވެރިވާކަށ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެްގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނ�.

ްބޭނުނ�ވާތީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްފެނ�ނަގޮތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ހައި�ި�ިސިއ�ޔަތުނ�

ްމިއޮތީް ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްދެނ�ނެވީ. ްއެދި ފުރުޞަތަކަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމައ�ސަލާގައި ްއުނިކުރެއ�ވުމުގެ ްމައ�ސަލައެއ� އެޖެނ�ޑާއިނ�

ްއެއީްއެގޮތަށ�ްްރައީސ�ްކަނ�ކުރައ�ވާފައިްއެއޮތީް  2040ގޯސ�ކޮށ�ކަމާްއެހެނ�ކަމާއެކު

ްމިކަމާް ްއޮތ�ކަނ���. ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްވިދާޅުވެ ްނުކުރެއ�ވޭނެކަމަށ� ކަނ�

ްގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްދެކޭގޮތަކީ ނޑު ްއަޅުގަ ވަނ13ްްަބެހޭގޮތުނ�

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްގައ13ްްިމާއ�ދާގެް)ށ(ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ްނިނ�މަން�މިއޮނ�ނަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެ ްހިމަނާނީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާގެ ނީ

ްހިމެނުމަށް� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމަތިނ� ްލަފާގެ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްކުރުމަށ�  2045ނުވަތަ

ނޑުމެނަށ�ްވަރަށ�ްސާފުކޮށް� ނޑައަޅާްކަނ�ކަމޭ.ްއަޅުގަ މަޖިލީހުގެްރައީސ�ްކަ

ްގަވާއިދުް ްމި ްހިތަކަށ�ނާރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔުނުއިރު ްއެއ�ވެސ�ްގަވާއިދު ގެ

ްނޫނީް ްވާހަކަތަކެކޭ. ްލިޔެވިފައިހުރި ްއޮޅިގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވާހަކައަކީ

ްނުކުތާއަކީް ްއެއ�ވެސ� ްހިމެނޭނެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުގައި މި

ްލިޔެވިފައޭް ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްނުކުތާތަކެކޭ. ްހުރި ްހިމެނިފައި  2050އިއ�ތިފާޤަކުނ�

ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ނޑައަޅުއ�ވާްްމިއޮތީ ްކަ ްމަތިނ� ލަފާގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެބައޮތ� ްއެނގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ކަނ�ކަމޭ.

ރައީސ�އަށ�ްމީގައިްބާރުތަކެއ�ްލިބިފައިްއެބައޮތ�ކަނ�ްއަދިްއިދާރީްކޮމިޓީއަށ�ް

ްބޭފުޅުނ�ް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރައ�ވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޤާނޫނީ ްދެއ�ވިދާނެކަނ�ވެސ�. ލަފާ

ްބޭނުނ�ކުރާްޤަބޫލުކުރައ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްއަދި ްލަފާދެއ�ވުމަށ�  2055ނެ

ްދެން� ްކީއ�ވެގެނ�ކަނ�. ްބޭނުނ�ކުރަނީ ްމާނާގައި ްއެކި ްބަސ�ބަސ� އެކިއެކި

ްބަލާލަމާް ނޑުމެނ� ްހުށަހަޅުއ�ވ14ްްާއަޅުގަ ްމާއ�ދާގެްދަށުނ�ްމައ�ސަލަ ވަނަ

އ�ދާގެްވަނަްމ14ްާމައ�ސަލަްކީއ�ވެގެނ�ތޯްއެޖެނ�ޑާްނުކުރެވިގެނ�ްމިއުޅެނީ.ް

ްމައ�ސަލައެއް� ްމެނ�ބަރަ�ަކު ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ދަށުނ�
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 2060ވަނަްމާއ�ދާގ14ްްެވަނަްމާއ�ދާގައިްމިއޮނ�ނަނ14ްްީހުށަހަޅުއ�ވާފައިްއޮތީ،ް

ްއެޖެނ�ޑާގައިް ްގޮތުގެމަތިނ� ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ްގައި )ށ(

ްފޮނުވާް ްރައީސ�އަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމެނ�ބަރަކު ްއެދި ްހިމަނައިދިނުމަށ�

މައ�ސަލައަކީްއަނ�ނަނިވިްކަނ�ކަމުގެްތެރެއިނ�ްކަމެއ�ްކަމުގައިވާނަމަްއެނ�މެް

ްއެޖެނ�ޑާގައިް ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތ� ްހިމަ�ަނައިދެވެނ� އަވަހަށ�

ްއަވަހަށ�ް ްއެނ�މެ ްވަރަށ�ްސަބ�ޖެކ�ޓިވ�ކޮށ�  2065ހިމަނަނ�ވާނޭ.ްމީގައިވެސ�ްމިއޮތީ

ްޖަލ�ސާއެއ�ގަް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތ� ްހިމަނައިދެވެނ�ވާނޭ.ްހިމަނައިދެވެނ� އި

ްކޮނ�މެހެން� ނޑު ްއަޅުގަ ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްނޫނ�.ް ްވާހަކަދައ�ކަނީއެއ� ްމޮޅުމީހަކަށ�ވެގެނ� ްމާ މިދާއިރާގައި

ްދަނ�ނަވާލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްރަޢު�ުޔު ްއަމިއ�ލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްވެއ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެްބޭނުނ�ވަނީ. ްބަލަނ�ޖެހޭނީ  2070ޖިއ�ޔާ

ްއެޖެނ�ޑާއާއިް ްއެބައޮތ�ތޯ. ްހިމެނެނ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމިކަނ� ްދަށުނ� ގަވާއިދުގެ

ްގަވާއިދާް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްވާހަކަދެއ�ކިއިރު ބެހޭގޮތުނ�

ްހަނދާން� ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްވާހަކަދެއ�ކިއިރު ބެހޭގޮތުނ�

ް ްމާއ�ދ�4ްާއެބަހުރި ްްވަނަ ްމ55ްްިއަދި ްމިއީ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްބޮޑަށ�ްބަޙުސ�ކުރެވިގެނ�ްނިމިގެނ�ްދިޔަްދެް ްވަރަށ�  2075ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުގެ

ްއިއ�ތިފާޤުގުނ�ް ްމިއީވެސ� ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ މާއ�ދާއެއ�.

ް ްނޫނޭ. ްމާއ�ދާއެއ� ްދެ ްފުރަތަ�ަމ�4ްްަލިޔެވުނު ްއެނ�މެ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްވާހަކަދެކެވުނުއި ްއަދި ްމަޖިލީހުގައިވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ރު

ްދިވެހިް ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތީ ްވާހަކަދައ�ކަވާފައި ކޮމިޓީގައިވެސ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްދިވެހި ްކަނ�ތަކޭ. ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ  2080ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ނޑީގައިްއިނ�ނެވީްކޮނ�ްބޭފުޅެއ�ތޯއެއ�ްނޫނ�.ް މުހިނ�މީކީްތިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްގޮ

ްނިނ�މުނ�.ް ްއަވަހަށ� ްމުހިނ�މީްޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްމިއަދު

ްއެހެން� ްތެރެއަށ� ްމަސައ�ކަތުގެ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ އެހެނ�ވީމާ،

ްއެނ�މެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވާނެ. ްއިނ�ޓަވީނ�ކުރެވިގެނ� ްކަމެއ� އެއ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ްމިތަނުނ�ްނިނ�މާނީްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހު  2085ނ�ނަނ�ވީްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ކޮނ�ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ތޯްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހުނ�ނަނ�ވީްކޮނ�ްއުސޫލުތަކެއ�ތޯ.ް
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ްއެހެން� ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރިއަކަށ� އޭގެ

ްމެނ�ބަރުން� ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއެއީ ނުކުރާނަމޭ.

ސ�ްއެދިއެދިްމިތިބީްމިހާރުވެސ�ްދައ�ކަވާްވާހަކަ.ްދިވެހިްރައ�ޔިތުނ�ްމިހާރުވެ

ްހުރިް ްއިނ�ތިޚާ�ާބުވެފައި ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްއަވަސ�ކުރުމޭ.  2090ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަމ�ސީލުކުރާް ްރައ�ޔިތުނ� ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްނޫނ�. މެނ�ބަރެއ�ވެސ�

ްރައ�ޔިތެއ�.ް ްދިވެހި ނޑަކީވެސ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްނޫނ�. މެނ�ބަރެއ�ވެސ�

ްޤަބޫލުް ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ� ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެން�އެހެނ�ވީމާ، ކުރަނ�.

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްކުރީގައިވެސ�ްދެނ�ނެވިހެނ55ް�ްބަލައިލަނ�ްބޭނުނ�ވަނީް

ްކޮނ�މެވެސ55ް�ް ްހަމަ ްހިމެނުނީވެސ� ްގަވާއިދަށ� ްމި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ  2095ވަނަ

ް ްއޮވެގެނ�. ްމާއ�ދާގ55ްްެޙިކުމަތެއ� ްމި ްމިއޮތީ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްގެނައުމުގަް ްއިޞ�ލާޙު ްގޮތުގެމަތިނ� ް)ހ(ްގައިވާ ްގަވާއިދުގެ ްމި ވަނ�4ްްައި

ްމިް ްއުސޫލުތަކެއ� ްސިފަތަކާއި، ްއަސާސީ ްގޮތުގެމަތިނ� މާއ�ދާގައިވާ

ްފެށުމުގެް ްއެކުލަވާލަނ� ްމާއ�ދާތައ� ްވަކިވަކި ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހު މަޖިލީހުނ�

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްގޮތެއ� ްގެނ�ދާނެ ްކުރިއަށ� ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީ  2100ކުރިނ�

ްޢިއ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެްނިނ�މަނ�ވާނޭ. ްރައީސ� ޒަތ�ތެރި

ްދަށުނ�4ް�ްވަނަްމާއ�ދާއާއ55ްްިއެޖެނ�ޑާއިނ�ްއުނިކުރެއ�ވީް ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއޮތީމަ.ް ްހުށަހެޅިފައި ްމިތަނުނ� ްމައ�ސަލައެއ� ްތަޢާރަޟުވާ ްގަވާއިދާ މި

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ގެްއިޚުތިޔާރުްއޮނ�ނާނެްއިދާރީް އަޅުގަ

ްގަވާއިދާ ްކަ�ަމަށ�ވަނ�ޏާްްކޮމިޓީނ�ވެސ� ްދެއ�ވައިފި ްލަފައެއ�  2105ޚި�ިލާފަށ�

ްދުވަހުް ްދެއ�ކި ްވާހަކަ ްބާރުތަކުގެ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއުނިކުރައ�ވަނ�. އެކަނ�

ްމިތާް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި ްހަނދާނ� ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ނޑު އަޅުގަ

ވަ�ަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރ99ްްިދެއ�ކިނ�ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައިް

ްނުލެވޭނެ.ްްމަޖިލީހުގެ ނޑުވައެއ� ްކަ ްއިޚު��ތިޔާރެއ� ްލިބިދޭ ރައީސ�އަށ�

ްމިް ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ�  2110އެހެނ�ކަމަށ�ވުމާއެކު

ްކަމެއް� ްހުރިހާ ްނިނ�މުގެ ްކަނ�ކަމެއ� ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރައީސ�.ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބާރަކީ ްއިސ� ްއެނ�މެ ނިނ�މުމުގެ

ްއިދާރީް ްއަދި ްދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްކަމެއ� ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ އެހެނ�ވީމާ،
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ްއެކަން� ްލަފާދެ�ެއ�ވިޔަސ� ްކޮމިޓީއަކުނ� ްކޮނ�މެ ްނޫނ� ކޮމިޓީއަކުނ�

ްއެކަން� ްނޫނ�. ްއިޚު��ތިޔާރެއ�ވެސ� ްހަމައެކަނި  2115ރަނގަޅުކުރެއ�ވުމަކީ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްހުރިހާ ްތިބި ްމިތާނގައި ްއެއީ ްވާޖިބެއ�. ްރަނގަޅުކުރެއ�ވުމަކީ

ނޑުްމިކަމާް ްޙައ�ޤެއ�.ްމިއީްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެވެސ� ޙައ�ޤެއ�.ްއަދިްދިވެހި

ްވާހަ�ަކައަކީް ްބޭނުނ�ވާ ްދައ�ކަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދެކޭގޮތަކީ. ދޭތެރޭގައި

ް ްއެދިވަޑައިގެނ� ްބާއ�ވަނ� ްޖަލ�ސާއެ�ެއ��3ްްޖަލ�ސާ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާހަކަ. ްވަރަށ�ްްވަނ�3ްަނުބޭއ�ވޭ  2120މާއ�ދާގައި

ްމުއ�ދަތުތައ�ް ްބާއ�ވަނ�ވީ ްގަވާއިދު ްގޮތާއި، ްބާއ�ވަނ�ވީ ްގަވާއިދު ސާފުކޮށ�

ނޑައެޅިގެނ�ްއެނގެނ�ްއެބަހުރި.ްޙަޤީޤަތަކީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްޖަލ�ސާް ކަ

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްފޮނުވިކަނ�. ްނޯޓިސ�ވެސ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބާއ�ވަނ�

ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމޫ�ޫސުނ�.ްްއެދުވަސ�ކޮޅަކީ ްހަމަނުވުމުގެ ކޯރަމ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ގެް ްޒިނ�މާ ްމީގެ ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ�  2125އެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްނަގަނ�ޏާް ްޒިނ�މާ ްއެޅުވިދާނެހެނެއ�. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ނޑުފުޅުގައި ކޮ

ްމިް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމިތިބީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�. ްއަޅުގަ ނަގަނ�ވީ

ްތައ�ޔާރަށ� ްހުވާކޮށ�ގެނ�.ްޚިދުމަތ�ކޮށ�ދޭނ� ްމިކަމަށ� ްމިތިބީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ .

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއ�ފަހަރު ްނުކޮށ�ފައި ްމިކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްނުކުތާގެް ްނިޒާމާބެހޭ ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްމޫސުމެއ� ްހަމަނުވުމުގެ  2130ކޯރަމ�

ްގެނެސ�ފައިް ްމޫސުމެއ� ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ްފަހަރަށ� ްތިނ�ވަނަ މޫސުމެއ�.

ޑުމެނ�ްކީއ�ކުރަނ�ތޯްއެހެނ�ްމީހެ�ެއ�ގެްބޮލުގައިްމިކަނ�ްއަޅުވަނ�ވީ.ްއަޅުގަނ

ްމިކަން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކެރިގެނ� ްވަރަށ� ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމީހަކުް ްއެހެނ� ްބުނެފައި ްހަމަ ްކަމަކާހެދިއޭ ްމިވެނި ްމިއުޅެނީ ނުކުރަނ�

ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްޖާމިނުކުރުވާކަށ�  2135ތިނ�ވަނަްމިކަމުގައި

ްދަނ�ނަވާލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކަށ� ްއެނ�މެފަހު ްހަމަ ވާހަކައެއ�

ް ްގަވާއިދުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގ55ްްެބޭނުނ�ވަނީ ްމި ްއެބައޮވޭ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ވަނަްމާއ�ދާގައިްމިްއޮނ�ނަނ52ްްީމަޢުލޫމާތުްހާމަކުރުމުގެްބައިްހިމަނާފައި.ް

ްކަނ ްމަޖިލީހުނ� ްހިފެހެއ�ޓުމަށ� ްނުކޮށ� ްފިޔަވައިްޢާނ�މު ްކަނ�ކަނ� ޑައަޅާ

ްމަޖިލީހުގެް ްމައ�ސަލަތަކަކީ ްބަޙުސ�ކުރެވޭ ްވާހަކަތަކާ ްދެކެވޭ  2140މަޖިލީހުގައި
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ްމެނ�ބަރަކަށް� ްވަކި ްކަމަކީވެސ� ްކޮނ�މެ ްއެހެނ� ްގުޅުނ�ހުރި މަސައ�ކަތާ

ްނެތިް ްތަފާތުކުރުމެއ� ްމެނ�ބަރަކު ްވަކި ްނެތި ްދިނުމެއ� އިސ�ކަމެއ�

ްއެހެނިހެ ްވަސީ�ީލަތ�ތަކާ ްމެދުވެރިކޮށް�ޚަބަރުފަތުރާ ްވަސީ�ީލަތ�ތައ� ނ�ވެސ�

ވީހާވެސ�ްހާމަކަމާްފާޅުކަނ�ްބޮޑުްގޮތެއ�ގައިްއެކަމުގެްމަޢުލޫމާތުްޢާނ�މުކޮށް�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ްކަނ�ކަމޭ.  2145ހާމަކުރެވޭނެ

ްމިނިވަނ�ކަމާް ްމީޑިޔާގެ ްއެބަޖެހޭ ްގެނ�ގުޅެނ� ްތަފާތެއ� ްވަރެއ�ގެ ކޮނ�މެވެސ�

ްގެލެރީގައިްްމަޖިލީހުނ� ްމިތާނގެ ްދޭތެރޭގައިވެސ�. ްމަޢުލޫމާތުތަކާ ހާމަކުރާ

މިހާރުވެސ�ްއެބަތިއ�ބެވިްމީޑިޔާގެްއެހެނ�ްބޭފުޅުނ�ވެސ�.ްޓީވީްމޯލ�ޑި�ިވ�ސ�ް

ްމަޢުލޫމާތަކީް ްކޮނ�މެ ްހާމަކުރައ�ވާ ްއެ ްއެބޭފުޅުނ�ވެސ� ްއެކަމަކު ނޫނަސ�.

ްމަޢުލޫމާތަކަށ� ްދެއ�ވާ ްމަޖިލީހުނ� ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  2150ވާކަށް�ްއެއީ

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނުވެސ�ޖެހޭ.

ްހަމަް ްއެބަޖެހޭހެނ�. ްބަލައިލަނ� ްތަފާތުވެސ� ްދެ ްމި ދިރާސާކުރުމުގައި

ްމަޖިލީހާް ްމި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަކީވެސ� ްޓީވީ އެފަދައިނ�

ްނޫނ� ްބޭނުމެއ� ްދަނ�ނަވާކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޢައ�ސަސާއެއ�. އެއީްްމިނިވަނ�

ްމިނިވަން� ްމަޖިލީހާ ްމި ްއެކަމަކު ްމުޢައ�ސަސާއެކޭ. ްމިނިވަނ�  2155ސަރުކާރާ

މުޢައ�ސަސާއެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޓީވީްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ�ްޚަ�ަބަރުްފަތުރުއ�ވާއިރުް

ްއިދާރާއިނ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާ�ާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޚަ�ަބަރާ ްދެއ�ވާ އެބޭފުޅުނ�

ްއަޅުގަ ްތަފާތުްޚަ�ަބަރެއ�ކަނ� ްއެއީ ްޚަބަރާ ްވިސ�ނަ�ަނ�ޖެހޭ.ްދެއ�ވާ ނޑުމެނ�

ްމިް ްވާހަކައަކީ ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެއާއެކުގައި ހަމަ

ްއެކަމެއް� ްދަނ�ޏާ ްހިނގައިގެނ� ްކަމެއ� ްމަޖިލީހުގައި  2160ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ހިނގައިގެނ�ްދާގޮތ�ްޓީވީނ�ްނޫނީްއެހެނ�ްކަނ�ތައ�ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްއެނގެން�

ްމި ްޚަ�ަރަދު ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްފައިސާ.ްއެބަޖެހޭ. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ކުރަނީ

ްހުރިް ްފޮނުވާފައި ްރައ�ޔިތުނ� ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވިހެނ� ކުރީގައިވެސ�

ްމެނ�ބަރެއ�ވެސ�ް ްހުރި ްއިނ�ތިޚާ�ާބުވެފައި ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްނޫނ�. މެނ�ބަރެއ�

ްމީހެއ�.ް ްމާލޭގެ ްރައ�ޔިތެއ�، ްދިވެހި ނޑަކީވެސ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު  2165ނޫނ�.

ްރަޢު ްހުރިހާ ްބޭނުނ�ވާ ނޑު ްމެނ�ބަރުން�އަޅުގަ ްހުރިހާ ްމާލޭގެ ްނޫނ� ޔަކަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދައ�ކަވަނީކީއެއ�. ވާހަކަފުޅު
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ްދައ�ކަން� ްގޮތ�ގޮތަށ� ްއެހެނ� ްމިވާހަކަ ްއެބަތިއ�ބޭ ްރައ�ޔިތުނ�ވެސ� އެހެނ�

ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެްޙަޤީޤަތެކޭ.ްމިއީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ބޭނުނ�ވާވެސ�.ްއެވެސ�

ނޑު ްހަމަްްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްމައ�ސަލާގައި ްމި  2170ހަމަ

ްކުރީގައިވެސ�ް ްހަމަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ މިއާއެކު

ްމީހެއ�ގެް ްދުވަހެކޭ. ްއުފާކުރަނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއަދަކީ ދެނ�ނެވިހެނ�

ްކައިރީގައިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހުރިހާ ްރާއ�ޖޭގައި ްރަށުގައި ްމުޅި ނޑުގައި ކޮ

ްކަމަކާްޤާ ްމިވެނި ްމިއުޅެނީ ްނުކުރެވިގެނ� ްއިޞ�ލާޙު ނޫނުއަސާސީ

 2175ހެދިގެނ�ނޭ.ްތިމަނ�ނަމެނ�ނަށ�ްކަލޭމެނ�ްބޭނުނ�ވާްކަނ�ތައ�ތައ�ްނުކުރެވިގެނ�ް

ްބަދަލުގައިް ްބުނުމުގެ ްއެހެނ� ްތިބީމައޭ. ްމިތާނގައި ްބަޔަކު ްމިވެނި މިއުޅެނީ

ް ްމި ްދަށުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފާޅުކޮށ� ޒިނ�މާްޙަޤީޤަތ�

ްގޮތެއ�ް ްފެނ�ނަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދައ�ކާ ްމިވާހަކަ ްމީހުނ� ނަގަނ�ތިބި

ްވާނެއޭ.ް ްފަސޭހަފުޅުތަކެއ� ްމިއިނ� ްއެމަނިކުފާނަށ�ވެސ� ނިމުނީމަ

ްއިތުބާރުް ްފުރިހަމަ ްމައ�ޗަށ� ްއެމަނިކުފާނުގެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ  2180ހަމައެއާއިއެކު

ްއެނ�މެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަމުނ� ްދަނ�ނަވަނ� ްވަރަށ�ްއޮތ�ވާހަކަ ނ�ވެސ�

ްމައ�ސަލަް ްނުކޮށ� ްޚަރަދު ްފައިސާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އިޚުލާސ�ތެރިކަމާއެކު

ްބަޔަކުް ްއޮތަތީވެްއެހެނ� ްއެދުމެއ� އިތުރަށ�ްދިގުކުރަނ�ްބޭނުނ�ނުވޭ.ްއަމިއ�ލަ

ކޮނ�މެހެނ�ްނަގާލާްއެބައެ�ެއ�ގެްއަބުރުްނަގާލަނ�ްމަސައ�ކަތ�ްނުކޮށ�ްމިކަން�

ްހިނ� ްކުރަމާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއިޚުލާސ�ތެރިކަމާއެ�ެކު ްޝުކުރިއ�ޔާ  2185ގަވާށޭ.

ްރައީސ�.ް

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ�ނެވިހެނ� ްމިއަދު ނޑު ްމ1�:22ްްިޝުކުރިއ�ޔާ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ޖަހާއިރު

ްކޮށ�ދެއ�ވުމަށ�ް ްމަސައ�ކަތ� ްދެވޭތޯ ްހަމައަށ� ްވޯޓަކާ މައ�ސަލާގައި

ްއެދިވަޑަ�ައިް ްމިހާރު ްމިދަނ�ނަވަނީ. ްތަކުރާރުކޮށ�  2190ގެނ�ފައިްއަނެއ�ކާވެސ�

ްޔޫސުފ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަކީ ތިއ�ބެވި

ްނިޒާރު،ްް ްމޫސާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ނަޢީމ�،

ހައ�ދުނ�މަތީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކު،ްމުލަކަތޮޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްއަޙ�މަދު، ްއަނީސާ ްމުޙަނ�މަދުްްމެނ�ބަރު މެނ�ބަރު
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީް ްއުތުރުބުރީ  2195ޝިޙާބ�،ްއަރިއަތޮޅު

ްޢާތިފ�،ްް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭ އިބ�ރާހީމ�،

ްޝަޙީދު،ްް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރި�ިއ�ޔާގެ

ްމެނ�ބަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީ ްއަދިްހުވަދުއަތޮޅު ްޙަލީމ� ްއަދުނާނ� ރު

ްއާދެ،ް ްޙުސ�ނުއ�ސުޢޫދު. ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އައ�ޑުއަތޮޅުގެ

ްފިއ�ތަވާފައިް ްމައިކަށ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި  2200އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްފާހަގަކުރާނަނ�. ްއަޅުގަނޑު އިޝާ�ާރާތ�ކޮށ�ލެއ�ވީމަ

ްމެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކައަކީ ްމިއުޅޭ ްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ� ބަރުނ�ވެސ�

ްއަޅުގަނޑުްހަމަް ްނުވަތަްފުރުޞަތުވެސ�ްދޫކޮށ�ލެއ�ވުނ�ްއެއީ ދިގުނުކުރައ�ވާ

ް ްއެއީ ްކަމެކޭ. ްހަމައަށ1�:22ް�ްއެދޭ ްނިނ�މުމާ ްމައ�ސަލަ ްމި ޖަހާއިރު

ްމިއަރުވަނީް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ،  2205ގެނ�ގޮސ�ދެވޭތޯ.

ްމ�އަށ�.ްތެރިްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ްނަޢީފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�

ް

ްމިވާްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި `ް

ްމިްްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ސަލަ. ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ްދޭތެރޭގަ�ައި ްރައީސ�އާއީ މައ�ސަލަ

ްއެއ�ޗަކީް ްއޮތ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ�  2210މައ�ސަލައާއި

ްހުނ�ނެވިްރައީ ްހޮވިވަޑައިގެނ�ފައި ްދީގެނ� ްވޯޓ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ސ�އަކީ

ްބަލާފައިް ްބެލުނ�ތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްވޯޓުދިނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ބޭފުޅެކޭ.

ްދިރާސާތަކުން� ްމިކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށ�ފައި. ްދިރާސާތަކެއ� ްގިނަ ވަރަށ�

ްމިކަ ްގޮވައިގެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެބޭފުޅާއަކީ ްއެނގުނީ ނޑަށ� ން�އަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ް ްއެދޭފަދަ ްރައ�ޔިތުނ� ްއާދެ، ްބޭފުޅެއ�ކަނ�.  2215ކުރެވިދާނެ

ްބޭފުޅެއ�ކަނ�.ްމިކަނ�ތައ�ތަކަށ�ްބަލާފައިް ްއެއ�ކޮށ�ްހެދިދާނެ ނޑުމެނ�ނާ އަޅުގަ

ްއެބަވިދާޅުވޭް ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްއާދެ، ްވޯޓ�ދިނީ. ްއެބޭފުޅާއަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްދައ�ކަވާކަށ� ްބަހަނާއަކަށ� ްސަބަބެއ� ްދިގުކުރައ�ވާްްމިވެނި ްދޭތެރެ ޖަލ�ސާގެ

ްވިދާޅުވަނީްސެކިއުރިޓީގެް ްއެބޭފުޅުނ� ޖަލ�ސާްނުބާއ�ވާްގެނ�ދެވީއޭ.ްއެގޮތަށ�

ްއޭރުް ްމައ�ސަލައަކީ ްސެކިއުރިޓީގެ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު  2220މައ�ސަލަ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްހުރިގޮތުނ�.ް ްމައ�ސަލަ ްއޭރު ްމައ�ސަލައެކޭ. ްމުހި�ިނ�މު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ
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ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި.ްއެއީްޙަޤީޤަތުގައިް ްވަނީ ްއެކަނ�ވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމިތާް ްނުކުތ�އިރު ްނިނ�މާފައި ްޖަލ�ސާ ްއަޅުނޑުމެނ� ްއެއ�ރެއަކު މިތަނުގައި

ްބިރުގަތ�ް ްވަރަށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްފުރާލެވިފައި. ްއެއ�ކޮށ� ްއޮތީ ދޮރުކައިރި

ްދަނ�ނަ ނޑު ްހަމަްނިކުމެގެނ�ްދެވުނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ  2225ވާނީްއެރޭ.ްކިރިޔާ

ްހަމަް ްއެއީ ްނޫނޭ. ްޒިނ�މާއެއ� ްއެޅޭ ްބޮލުގައި ްރައީސ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެއީކީ

ްކަމެއ�ކަމަށް� ްހަމަޖެހުނު ްބޭނުނ�ވެގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެވަގުތު

ްނުވަތަް ްކުރެވެނީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިފަދަ ނޑުްދެކެނީ.ްއާދެ، އަޅުގަ

ް ްގެނ�ދިއުމަކީ ްހަލުވިކޮށ� ްމަސައ�ކަތ� ްރައީސަށް�މަޖިލީހުގެ ހަމައެކަނި

ްއެކަނ�ކަމަކީް ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ނޫނ�ކަމުގައި  2230ކުރެއ�ވޭނެ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްކަމެއ�. ްބޭނުނ�ވާނެ ްތާއީ�ީދުވެސ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްނުލިބޭް ްއެއ�ބާރުލުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެއީ ްލިބޭނެކަމެއ�. އެއ�ބާރުލުނ�ވެސ�

ނޑަކަށ�ްހިޔެއ�ނުވޭްއެކަނ�ތައ�ް ކުރިއަށ�ްދާނެހެނ�.ްހަމަްކަމަށ�ވަނ�ޏާްއަޅުގަ

ްގެއ�ލިދާނެ.ް ްދުވަހެއ�ވެސ� ްއެތައ� ްހިތ�ޕާލައިގެނ� ްވަކި ްނުކުތާގައި ނިޒާމީ

 2235އެހެނ�ވީމާ،ްހަމައެކަނިްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ގެްޒިނ�މާއެއ�ްނޫނ�ްއެއީކީ.ްދެނ�ް

ްބޭކާރުވެގެނ�ް ްހަމަ ްދުވަސ� ްއަހަރެއ�ހާ ްއެބަވިދާޅުވޭ ްމެނ�ބަރުނ� ބައެއ�

ްހަ ްގަވާއިދެއ��� ްތެރޭގައިްދިޔައީއޭ ްދުވަހެއ�ގެ ްއަހަރެއ�ހާ ްއާދެ، ދަނ�.

ްދިޔައީް ްނުކުރެވި ްކަމެއ� ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނޫނ�ތޯ. ްހެދުނީ ގަވާއިދެއ�ވެސ�

ްހަމަް ްއެވެސ� ްޤަ�ަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ކަމަކަށ�

ްނެތ�.ް ްކުރެވޭކަށ� ްމިކަނ� ްނަހަދާ ްގަވާއި�ިދެއ� ނޑުމެނ�ނަށ�  2240އަޅުގަ

ްހެދު ްގަވާއިދު ްއެ ނޑުމެނ�ނަށް�އެހެނ�ވީމަ، ްއަޅުގަ ްއެއީ ނ�ވެސ�

ްގަވާއިދާް ްވިދާޅުވަނީ ްއެބޭފުޅުނ� ްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްދެނ� ްއެއީ ކުރެވުނުކަމެއ�

ްޢަމަލުކުރެއ�ވިް ްދެނ� ްޢަމަލުކުރެއ�ވިއޭ. ްޕެޓިޝަނ�އަކަށ� ްހުށަހެޅުނު ޚިލާފަށ�

ްނެތިނ�.ް ްދަނ�ނަވާކަށ� ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ކުރެއ�ވުމާ

ްޕެޓި ްއެއ�ޗެއ�ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ�  2245ޝަނ�އާއި

ްއޮނ�ނާނެް ްސޮއިކޮށ�ފައި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބޭނުނ�ވޭ. ދަނ�ނަވާލަނ�

ްއަޤީދާއަށް� ްއެއީ.ްއެ ްޢަޤީދާއެއ� ނޑުްޤަ�ަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަ އެލިޔުމުގައި.ްއެއީ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްއެއީ ްސޮއިކުރީ. ނޑު ްބުނާގޮތުނ�4ް�ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާ ވަނަ
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ްއޭ ނޑުމެނ� ްމަސައ�ކަތެއ�ތޯ.ްއަޅުގަ ްކޮނ� ްމަސައ�ކަތ� ްގެނ�ދިޔަ ްކުރަމުނ� ރު

ްއެވަގުތުް ްހުއ�ޓާލާފައި ްމަސައ�ކަތ� ްބެހޭ ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ  2250ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްޤަ�ަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނުކުރެވޭނެކަނ� ްއެޖެނ�ޑާ އެހެނ�ކަމެއ�

ްސޮއިކޮށ�ފައިްއޮނ�ނާނީ.ްއެހެނ�ވީމަ، ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ްއަޤީދާއަކީ.ްއެއީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ނޑުްއެވާހަކަތައ�ްދަނ�ނަވާލީ.ްދެނ�ްނިނ�މާލުމުގެ އަޅުގަ

ްކަމަކުް ްއެޅުނެއ� ްބިނ�ގަލެއ� ްކައ�ޗަށ� ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ދަނ�ނަވާލަނ�

ްމިއީ.ް ްޒަމާނެއ�ނޫނޭ ްތިބެނ�ވާ ްދައ�ކަދައ�ކާ ްވާހަކަ ްކެތީގެ ނޑުމެނ�  2255އަޅުގަ

ދުްވިސ�ނާްފިކުރުކުރާްމިއީްއެއަށ�ވުރެްމާްޓެކ�ނޮލޮޖީގެްޒަމާނެކޭ.ްކަނ�ކަމާމެ

ްހަމައަށ�ް ްކެއ�ޗާ ްޢި�ިމާރާތ� ްމިއީ. ްޒަމާނޭ ްހުސ�ނުވާ ްގޮތ� މީހުނ�ނަށ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްމިއީ. ްޒަމާނޭ ްބަދަލުގެނެވޭ ްބިނ�ގަލަށ� ްއޭގެ ނަގާފައިވެސ�

ކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވޭނޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ނޑުމެނ�ގެްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސް� ްއަޅުގަ

ް2260 

ްا��حين، ްا��ح��ް�ް��نޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް`ްޝުކުރިއ�ްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމޫސާް

ނޑަށ�ވެސް�ް�ްرس�لްع�ىްوا���مްوا���ةް�ްا���دްނިޒާރުްވާހަކަދެއ�ކެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރިޔާސަތަށ�ްޝުކުރުް ްދެއ�ވީތީްއަދިވެސ�ްއެއ�ފަހަރު ފުރުޞަތު

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްރައީސ�ގެްދަނ�ނަވަނ�. އ�ޒަތ�ތެރި

ްހުށަހެޅިގެނ�ދާއިރުް ްމައ�ސަ�ަލަ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު  2265މައ�ޗަށ�

ްދަނ�ނަވާލަން� ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމިމައ�ސަލައާއި ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ްމަޖިލީހަށް� ްމައ�ސަ�ަލަ ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ްސަބަބަކީ�ީ އެބަޖެހޭ.

ްފާހަގަކު ްބައެއ�ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ކަމެއް�ހުށަހެޅުއ�ވި ރައ�ވާފައިވާ

ް ްބަދަލުކުރައ�ވާފައިވަނ69ްްީއެއީ. ްރިޔާސަތުނ� ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

 2270މެނ�ބަރެއ�ގެްފަރާތުނ�61ްްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ކަމަށ�.ްއަދިްއެކަމުގެްތެރޭގައިް

ްއެބޭފުޅުން� ްތަކުރާރުކޮށ� ްވަރަށ� ްވާހަކަ ްޕެޓިޝަނ�އެއ���ގެ ހުށަހެޅުނު

ްމަ ްއެ ްގެނ�ދަވާ. ްޤަބޫލުފުޅުްވިދާޅުވަމުނ� ްއެބޭފުޅުނ� އ�ސަލަ

ނޑަކީ.ް ްއަޅުގަ ްއެކެއ� ްސޮއިކުރި ްޕެޓިޝަނ�ގައި ްއެ ނުކުރައ�ވާކަމަށ�.

ްއާދެ،ް ްއެބަޖެހޭ. ްޖަވާބުދާރީވާނ� ްމިއަށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ  2275އެނ�މެފުރަތަމަވެސ�
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ް ްފުރިހަމަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްހުނ�ނެވިްރައީސ�އަކީ ްލިބިވަޑައިގެނ� އިތުބާރު

ްއެމަނިކުފާނުްމިް ްބޭފުޅެކޭ.ްސަބަބަކީ ްއިތުބާރުކުރާ ނޑުމެނ� ބޭފުޅެކޭ،ްއަޅުގަ

ްބަލަހައ�ޓަވަމުނ�ްގެނ�ދަވާފައިވަނީްވަރަށ�ް މަޖިލީހުގެްރިޔާސަ�ަތުްމިހާތަނަށ�

ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވައިގެނ�ް ްޙަ�ައ�ޤުތަކަށ� ނޑުމެނ�ގެްމެނ�ބަރުނ�ގެ ބޮޑަށ�ްއަޅުގަ

ްފުޅާދާއިރާއެއ�ގައިްއަޅުގަް ްއެނ�މެ ްތަނ�ދޭ ްގަވާއިދުނ�  2280ނޑުމެނ�ނަށ�

ްއެކަން� ްގެނ�ދަވާފައިވަނީ. ްކުރިއަށ� ްއެކަނ� ްދެއ�ވައިގެނ� ފުރުޞަތެއ�

ް ްއާދެ، ްފާހަގަކުރަނ�. ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްޖަލ�ސާގ69ްްެއަޅުގަ ވަނަ

ްދަނ�ނަވާނީް ްްއަޅުގަނޑު ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްބަދަލުކުރުމުގެ އެޖެނ�ޑާ

ްމެނ�ބަރުން�އެކަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްމިތާ ްދެނ�މެވެސ� ްކުރެވިފައިވަނީ ނ�

ްފުރުޞަތުް ްކުރުމަށ� ްއެކަނ� ްގަވާއިދުނ� ްހަމަ ްފަދައިނ�  2285ފާހަގަކުރެއ�ވި

ް ްމާއ�ދާގައ�4ްްިލިބިފަ�ައިވާތީ. ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ދާގައި ވަނަ

ްއުސޫ�ޫލީް ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާގޮތުނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ްނިނ�މައިގެން�މައ� ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއަސާސީ ސަލަތައ�

ްއިތުރުް ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްނެތ� ނޑުމެނ�ނަކަށެއ� ްއަޅުގަ ނޫނިއ�ޔާ

ް ްއެއ�ގޮތަށ� ްއެއާއި ްއަދި ްގެނެވޭކަށެއ� ްބަދަލެއ�  2290މާއ�ދާއިނ�55ްްއެއ�ވެސ�

ްނޫނިއ� ްނިނ�މައިގެނ� ްއޮތ�ގޮތަށ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ނޑުމެނ� ޔާކާވެސ�ްއަޅުގަ

ްހުރިް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްއެބޭފުޅުނ� ްކުރީނ� ނޑުމެނ�ނަކަށ� އަޅުގަ

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ވެ ްނެތ�. ްބަޙުސ���ކުރެވޭކަށ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ�

ް ް ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާފައި ްއެޖެނ�ޑާއާއ69ްްިއެކަނ�ކަމަށ� ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

 2295ވީމަ،ްއެއީވެސ�ްބެހޭގޮތުގައިްއެނިނ�މެވިްނިނ�މެވުނ�ްނިނ�މާފައިވަނީ.ްއެހެނ�

ްއެބޭފުޅުން� ްކަމަކަށ� ްދެވަނަ ްނިނ�މާފައިވާކަމެއ�. ްއެއ�ގޮތަށ� ގަވާއިދާ

ފާހަގަކުރައ�ވާފައިްއޮތީްދިރާސާކޮށ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާްކޮމިޓީގެްމައ�ސަލަ.ްއާދެ،ް

ކޮމިޓީގެްޖަލ�ސާއެއ���ްނުބޭއ�ވިްދާވާހަކަްއެްޖަލ�ސާއަށ�ްފަހުގައިްއަދިވެސް�

ްވާހަ ްނުދާ ްމަސައ�ކަތ� ނޑުްއެކަމުގެ ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްވާހަކަ. ކަ

ްފެށެން� ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ�  2300ދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ

ް ްގަވާއިދުގ�4ްްެއަނ�ނަނީ ނޑައަޅާފައިްމި ްކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ދާގެ ވަނަ

ްއެހުރ�4ްްި ްބުނެފައި ްއެ ނޑައަޅާ ްކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ
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ް ްމަޖިލީހުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމައ�ސަލަތައ� ްނިނ�މައިގެނ� ގޮތެއ�

ްއެކަނ�ް ްވޯޓ�ނަގާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަތަކަށ� ްއުސޫ�ޫލީ ހިމެނެނ�ޖެހޭނެ

ްކޯޗެއ�ތޯް ްދެނ� ްނޫނިއ�ޔާ ްނިމުމަށ�ފަހުގައި ނޑައަޅާ ްކަ ނޑުމެނ�  2305އަޅުގަ

ްކަމެއ�.ް ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާނީ.ްއެއީްއަޅުގަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްނުނިމެނީހެ ްމައ�ސަލައެއ�ްއެކަނ� ްއެއ�ވެސ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށެއ� އ�

ްޤަ�ައުމުގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނުފެށޭނެ. ްކުރާކަށެއ� ޑ�ރާފ���ޓ�

ްގޮތެއް� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްނިޒާމު ްރިޔާސީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭ

ްމިހުރިހާް ްމިނ�ވަރެއ� ްވެގެނ�ދާނެ ްވަކި ްބާރުތައ� ނޑުމެނ�ގެ  2310އަޅުގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްނަގައިގެނ�ްމައ�ސަލަތަކަށ� ްވޯޓ� ްއެބަޖެހޭ ްމިތަނުގައި މެނ�

ްތަރުތީބަށ�ް ްމަސައ�ކަތުގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނިނ�މަނ�. ްގޮތެއ� ްއެއަށ� ފުރަތަމަ

ްއެކަނ�ކަނ�ް ްއޮމާނ�ކޮށ�ދާނީ ްކަނ�ކަނ� ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެކަން� ްތަރުތީބުނ� ްތަބާވެގެނ� ްރަނގަޅަށ� ްއުސޫ�ޫލުތަކަށ� ހިމެނެނ�ޖެހޭ

ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްކުރަނ�ވެގެނ�. ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސ� ްހިތަށ�އަރަނީ ނޑު  2315އަޅުގަ

ްމިއުޅެނީް ްއިސ�ފަސ�ކޮށ�ލެވިގެނ�ނޭ ްކަމެކޭ. ްއެކަހަލަ ްމިއުޅެނީ ކުރެވިގެނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްނެތިނ�.ް ްރައ�ދުކުރާކަށ� ްބަހެއ� ްބަދު ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� އެބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްއަވަސ�ވެްއެހެނ�ނަ ްހިތ�ޕުޅު ްގޮތުގައި ްހީވާ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑަށ� މަވެސ�

ްޙާސިލުކުރުމަށ�ޓަކައިް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްކަހަލަ ްވަކި  2320ވަޑައިގަނ�ނަވަނީ.

ްވާގޮތަކީް ްއެހެނ�ވީމަ، ްވަޑައިގަނ�ނަވަނީ. ްއަވަސ�ވެ ްމާ ްހިތ�ޕުޅު އެބޭފުޅުނ�

ްވަރަ ްމިކަހަލަ ްއާދެ، ްކުރައ�ވަނީ. ްކަނ�ތައ� ްއެބާވަތުގެ ްގިނަްބައެއ�ފަހަރު ށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްއެބަޖެހޭ. ްދައ�ކަނ� ްމިތާގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާހަކަތައ�

ްއެބަވިދާޅުވޭް ްނިނ�މަވަނ1�:22ް�ްރިޔާސަތުނ��� ްގޮތެއ� ޖަހާއިރުގައިްމިއަދު

ްޤަ�ަސ�ދު�ުކުރަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްވާހަކަ. ނޑައަޅުއ�ވާ  2325ކަ

ްމަޑު ްއޮތ�ކަމުގައިވަނ�ޏާ ްނިނ�މަވާފައި ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާްއެގޮތަށ� ކޮށ�ލަނ�.

އިތުރަށ�.ް ހީކުރަން� ފުރުޞަތުްދެއ�ވާނެކަމަށް� ނޑަށް� ްއަދިވެސ�ްއަޅުގަ

ް
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ްވީހާވެސ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއަދު ްބޭނުނ�ވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވިނ� ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ް ްނިނ�މަނ�. ްގޮތެއ� ްދިއުމަށ�.1�:22ްްއަވަހަކަށ� ްހަމައަށ� ްވޯޓަކާ  2330ޖަހާއިރު

ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅުގެްއަ ްއެދިވަޑައިގެނ�ނަވާފައި ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ ްދެނ�މެ ދި

ްތިޔަް ްދެނ� ްއެބަތިއ�ބެވި. ްމެނ�ބަރުނ� ްއިތުރަށ�ވެސ� ްއޭގެ ލިސ�ޓ�ވެސ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށ�ލެއ�ވުމުނ� ްފުރުޞަތު ްއެ ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްވޯޓާ ްގޮތުގެމަތިނ��� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްގަވާއިދާ ްއެ ހަމައަށް�ޙަޤީޤަތުގައި

ްމެނ�ބަރުން� ްތިއ�ބެވި ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްދައ�ކަވަނ� ްއެވާހަކަ  2335ގެނ�ދެވޭނީ.

ްވިދާޅުވާް ްނުވާކަމަށ� ްބޭނުނ�ފުޅު ް ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު އިތުރަށ�

ފުރުޞަތު.... ނޑަށް� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާްއަޅުގަ

ް

ްޢިއ�ޒަް ްތިޔަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމަތީނ�. ްއެގޮތުގެ ްއެބަ ތ�ތެރިްއަރުވަނ�ޖެހޭ

ްދެނ�ް ްކުރުކޮށ�ލައ�ވާފިއ�ޔާ ްވާހަކަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ  2340މެނ�ބަރުވެސ�

ގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވިދާނެކަމަށ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްފުރުޞަތުްކުރުކޮށް�

ް

ްދިގުކުރާކަށ�ނެތީނ�.ްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްވާހަކަ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއާދެ

ްމިްްހަކަދެއ�ކެވުނ�:ނިޒާރުްވާް ްވާހަކަނުދައ�ކާ ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްމި ްމީގެކުރިނ�ވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ްބޭކާރުކޮށ�ނުލަނ�ވެގެނ�.ް ްވަގުތު ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ  2345މަޑުކުރަނީ

ްފަރާތުން� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިތަނުގައި ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްރައީސަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފަރާތ�ތަކުން�ނުވަތަ ްތާއީދުކުރާ ށ�

ްޚިޔާލުވެސ�ް ްއެ ްކޮނ�މެސ�ވަރަކަށ� ްއެކަމުގެ ވާހަކަނުދައ�ކާތީ

ްކޮނ�މެސ�ް ްމަޖުބޫރުވޭ ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ފާޅުކުރެވެމުނ�ދާތީ

ްއެހެނ� ްއާދެ ްދައ�ކަނ�ވެސ�. ްއެވާހަކަ ްމިތަނުގައި ްއޭގެްގޮތަކުނ�  2350ވީމާ،

ްރަޢުޔު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަރަބިްްގައިްނމިތާްމާނައަކީ ނެތީކީނޫނޭ.

ްއޮވޭް ްބަހެއ�ގައިވެސ� ްއަޑުއަހާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނީ ހަރުބަހެއ�ގައިވެސ�

ްޢަ ްރިޟާްއައ�ސުކޫތު ްލާމަތުއ� ނޑުމެނ�ް. ްއަޅުގަ ްއެއީ ްހަނުހުރުނ� އާދެ،

ްމާނައަކީް ްރުހޭކަނ�.ްއާދެ،ްއޭގެ ްއެކަމަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ްރުހޭކަމެއ�ނޫނ� ްނެތ�ކަމަށ� ްއެމަނިކުފާނަށް�އިތުބާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ .2355 
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ްއިތުބާރުް ްފުރިހަމަ ނޑުމެނ�ގެ ްއެނގެނީ.ްއަޅުގަ ްއެއިނ� އިތުބާރުކުރައ�ވާކަނ�

ނޑުމެނ�ް އެބައޮތ�.ްއެހެނ�ވެްމިތަނުގައިްވަގުތުްބޭކާރުކޮށ�ނުލަނ�ވެގެނ�ްއަޅުގަ

ްއެތަށ�ް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްސަބަބަކީ ްމިތިބެނީ. ވާހަކަނުދައ�ކާ

ްޖަވާ ްމިތަނަށް�ޖަލ�ސާއެއ�ގައިވެސ� ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްހުރި ބުދާރީވެފައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެވެސ� ްމިއަނ�ނަނީ. ްހުށަހެޅިގެނ�  2360އަނއއ�ކާވެސ�

ްމިހެން� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިކަހަލަ ްއެހެނ�ވެ ފާހަގަކުރަނ�ޖެހޭކަމެއ�.

ްޙައ�ޤުގައިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބޭނުމެއ�ނުވޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ތަކުރާރުވަމުނ�ދާތީވެ

ްވަގުތުތަކެ ްފައިސާްމިތަނުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބޭކާރުކޮށ�ލާކަށ� އ�

ްއުނ�މީދުކުރަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނަގާލާކަށެއ�. ބޭކާރުގޮތުގައި

ްކުރައ�ވާނެކަމަށ�.ް ްރިޢާޔަތ� ްމިކަނ�ކަމަށ� ްއެނ�މެނ�ވެސ� ނޑުމެނ�  2365އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ފަހަރު ްއަދިވެސ� އާދެ،

ްމި ްއިތުބާރު ްއެބައޮތޭ.ްްފުރިހަމަ ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ

ްމިް ްއެމަނިކުފާނަށ� ްސަބަބަކީ ްއޮތުމުގެ ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްގަވާއިދާް ްމަޖިލީހުގެ ްގެނ�ގޮސ�ފައިވަނީ ްހިނ�ގަވަމުނ� މަޖިލިސ�

ްއިތުބާރާއެކު.ް ްވަރަށ� ްފުރިހަމައަށ� ްވަރަށ� ްމަތީނ�  2370އެއ�ގޮތ�ވާގޮތުގެ

ްރިްރައީސ�.ޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެ

ް

ްކުރެވޭނެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިނ�ގުމުގައިވެސ� ްޖަލ�ސާ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްކުރުް ްވާހަކަފުޅު ްއިލ�ތިމާސ�ކުރުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމަކީ

ްނުވަތަްދެކެވިފައިްހުރިް ްމިނ�ވަރަށ� ްވާހަކަފުޅުްގެނ�ދަވާ  2375ކުރެއ�ވުމަށ�.ްދެނ�

ްވާހަކަދެއ�ކިއ�ޖެކަމަށް�ްވާހަކައަށ�ް ްވަރަށ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްމިހާރު ބަލާފައި

ްއެއީް ްބަނ�ދުކުރުނ�. ްއިތުރަށ� ްދެނ� ްފުރުޞަތު ނުވިސ�ނޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަމެއ�ކަމަށ� ްއިޚ�ތިޔާރުގައި ނޑުގެވެސ� އަޅުގަ

ް ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ްއާދެ، ްމިއަދު 5ްްއެހެނ�ކަމުނ� ްއާދެ 1�:12ްމިނެޓ�،

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ހިނގާ ްތިއ�ބެވި ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްއެހާތަނަށ�  2380އިރު

ނޑުްކުރިއަށ�ްއޮތ�ތާނ�ގައިްފުރުޞަތުްއަރުވާނީ.ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ް އަޅުގަ

ްއެދިވަޑައިގަތުނ�.ް ްފުރުޞަތަށ� ްއަވަހަށ� ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުނ� ބޭނުނ�ފުޅުވާ
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ްއެދިވަޑައި ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާލީ. ްމަތީނ� ްއެގޮތުގެ ގެނ�ފައިްއެހެނ�ވީމާ،

ް ްއަދަދު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ 13ްތިއ�ބެވި ްއިތުރުނ� ްއޭގެ ްއަދި ްފަހަރުްް�. ވަނަ

ް ްއެބަތިއ�ބެވި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްް�ވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްއެހުރިހާ  2385މެނ�ބަރުނ�.

ްގެނ�ދަވާނެކަމަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްކުރުކޮށ� ްވީހާވެސ� މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްމިއަރުވަ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ ްހައ�ދުނ�މަތީްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް

ްގުޅިގެނ�ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުް ްމައ�ސަލައާއި ްމި ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2390ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްތެރޭގައިްްްމޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީހުނ�ގެ ްސޮއިކުރި ްފެނ�ނަކަމަށ� ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު ރައީސ�ގެ

ްހަމަގައިމު ނޑު ްވާހަކަްއަޅުގަ ްއޮނ�ނާނެ ްޔަޤީނ�ކަމާއެކީގައި ްވަރަށ� ވެސ�

ދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެްއެގޮތަށ�ްސޮއިކޮށ�ްއެކަނ�ްހުށަހަޅަނ�ޖެހުނުްސަބަބުތަކެއް�

ްދެން� ްދަނ�ނަވާފައި. ްއެލިޔުމުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނާނެ ބަޔާނ�ކޮށ�

 2395ސް�އެކަނ�ްތަކުރާރުކޮށ�ްމިތަނުގައިްއެވާހަކަްދައ�ކާކަށ�ްނެތީމު.ްއެހެނ�ނަމަވެ

ްފަރާތ�ތަކުން� ްބައެއ� ްހުޅުވާލެއ�ވުމަށ� ްހުޅުވާލެއ�ވި ބަޙުސ�ކުރުމަށ�ޓަކައި

ްއެހީއާއިް ނޑުގެވެސ� ްއަޅުގަ ްޖަވާބުދެއ�ވުމުގައި ްއަދި ްވާހަކައާއި ދައ�ކަވާ

ްވަގުތުް ްމަނިކުފާނު ްމި ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާހިތ� ނޑު ްއަޅުގަ އެކީގައޭ

ްދަނ�ނަވާް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަވާބުތަކަށ� ްއެދެއ�ވި ްބައެއ�ްނަނ�ގަވައިގެނ� ލާނެ

ްމަދުވުން� ްއަދަދު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއާދެ، ްމިތެދުވީ. ްހުރުމާއެކީގައި  2400ނުކުތާތައ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްފަރާތުނ� ްތަމ�ސީލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ނުވަތަ

ްމިޖަލ�ސާގައިް ްކޮނ�މެހެނ� ްތިބުމަކީ ްދެމެނ�ބަރުނ� ްއޮތ� ނޑައެޅިފައި ކަ

ނޑުްކުރަނ�ޖެހޭްކަމެއ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްފަރާތުނ�ް ފާޅުކުރަނ�ޖެހޭްކަމެއް�އަޅުގަ

ްނޫނޭް ްއަނ�ނާނެކަމެއ� ްފަސ�ޖެހުމެއ� ްކުޑަވެސ� ްހަމަ ފާޅުކުރުމުގައި

ްބޭފުޅަކުް ްއެއ�ވެސ� ްމިދަނ�ނަވަނީ. ްއިޙ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ނޑު  2405އަޅުގަ

ްނަފ�ސަށް� ްނިކަމެތިކަމެކޭްއަމިއ�ލަ ްއެއީްވަރަށ� ްހީފުޅުކުރައ�ވާނަމަ އެގޮތަށ�

ްއިތުބާރުނެ ްއާދެ، ްހުށަހެޅިްއެބޭފުޅެއ�ގެ. ްމި ްވޯޓެއ�ނަގަނ� ތ�ކަމުގެ

ްމައ�ސަލައަކަށ�ް ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްމި ްޖެހެނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ހުށަހެޅުމުގައި

ްނުވަތަް ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއުޅެނީ މެދުވެރިވެގެނ�
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 2410ރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގައިްމާފ�ކުރައ�ވާތިްރައީސެއ�ގެްގޮތުގައިްވަކިް

ްއިނ�ނަ ްއައިސ�މިތިބީްބޭފުޅަކު ްމިތަނަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވައިގެނ�ނެއ�ނޫނޭ.

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްއިޞ�ލާޙުކުރާށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަސައ�ކަތަށް� ްކުރާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދިމާލަށް� ްއެމީހަކާ ްފަރާތުނ�ކަމުގައިވާނަމަ ްމީހެއ�ގެ ްވަކި ހުރަސ�އެޅެނީ

ްދުރުކުރުމުގެްޝައ�ކުކު ްއެތަނުނ� ްއެމީހަކު  2415ރެވޭކަމަށ�ވާނަމަ

ްކުރެވެނ�ް ްގޮތުނ� ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްގަވާއިދުގައި މަސައ�ކަތަކީވެސ�

ްދާނ�ބޭނުނ�ވޭ.ް ްއެހިސާބަށ� ްކޮށ�ގެނ�ވެސ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، އޮތ�ކަމެކޭ.

ްހުށަހަޅާލާފައިް ްޕެޓިޝަނ� ްހަމަ ްނެގެމުނ�ދާގޮތަށ� ްނުކުތާ ްނިޒާމީ އާދެ،

ނޑުްމައ�ސަލަްމިތަނަށ�ްވަ ޑައިނުގަނ�ނަވާވެސ�ްއެބަްތިއ�ބަވައޭ.ްމީގެްމައިގަ

ްއާދެ،ް ނޑުމެނ�ނަށ�. ްއަޅުގަ ްހިނގައ�ޖެ ްއެނގިގެނ� ްރަނގަޅަށ�  2420ވަރަށ�

ްއިތުބާރުއޮތ�ކަމެއ�ް ްމައ�ޗަށ� ްތިމަނ�ނަގެ ްވިދާޅުވި ްޖަވާބުދެއ�ވަމުނ� ރައީސ�

ްވޯޓ�ް ްއެގޮތަށ� ްއާދެ، ްނަގާލީމާތާއޭ. ްވޯޓ� ްއެނގޭނީވެސ� ްނެތ�ކަމެއ�

ނަނ�ގަވަނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްތެރޭގައިްމިްޕެޓިޝަނުގައިްސޮއިކުރުމަށ�ް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާދެ، ްމައ�ސަލަ ްމާއ�ދާއަށ64ް�ްމެދުވެރިވި ވަނަ

ްހަނދުމަފުޅުް ްއޮތ�ކަނ� ްކުރިމަތިވެފައި ްމައ�ސަލަ ްގެނައުމުގެ  2425އިޞ�ލާހު

ްމި ްއަމާޒުކުރެވިފައި ްބޮޑަށ� ްއެމައ�ސަލާގައި ްއާދެ، އޮތީްކުރައ�ވާނެ.

އިނ�ތިޚާބުްނުކުރެވޭްދާއިރާތަކުގެްމައ�ސަލަ.ްއިނ�ތިޚާބުްނުކުރެވޭްބޭފުޅުނ�ގެް

ްޢަމަލުކުރެވޭް ްމިހާރު ްމިތަނުގައި ްއިނ�ތިޚާބުނުކޮށ� މައ�ސަލަ.

ްބޭފުޅުން� ްތިއ�ބެވި ްވެދެވަޑައިގެނ� ްދަށުނ� ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެބޭފުޅު ްނަގައިފިއ�ޔާ ްވޯޓެއ� ްމިއަދުވެސ� ްއާދެ،  2430ނ�ްބޭރުކުރެއ�ވިދާނެތީ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއިތުބާރުދެއ�ވައިފިއ�ޔާ ްއެ ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ތިއ�ބަވައިގެނ�

ްހުށަހެޅުމެއް� ްހުށަހަޅާ ްފަރާތުނ� ްތަމ�ސީލުކުރި ްރައ�ޔިތުނ� ދަނ�ނަވާނީ

ްބަލާއިރުގައިް ްއަނެއ�ހެނ� ްއެއީ ްދުރުކަމެއ�ނޫނޭ. ްދިޔުމަކީ ކައ�ސާލައިގެނ�

ްއެކަ ްއުސޫލެއ�ކަމުގައިވިޔަސ� ްއޮތ� ނޑުމެނ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއަޅުގަ މަކު

ްތިބިއިރުގައިް ްކުރިމަތިލައިގެނ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�  2435ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެހެނ�ނޫނ�ކަމަށ�ވާނަމަް ްކަމެކޭ. ްކުރަނ�ވެއ�ޖެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ
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ްނުކުރެވޭނޭް ްއިޞ�ލާޙެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއެދޭގޮތަށ� ދިވެހިރައ�ޔިތުނ�

ްބަލާ ްއެގޮތުނ� ްމިދަނ�ނަވަނީ. ްއަޑުހަރުކޮށ� ްމިތަނުގައިްވަރަށ� އިރުގައި

ްއިނ�ތިޚާބުނުވެް ްވަކިފަރާތ�ތަކުނ� ްއަދި ްބަލާއިރުގައި ްވާހަކަތަކަށ� މިދެކެވޭ

ްހަމަް ނޑަށ� ނޑުގަ ްގަ ްއެހެރަޖައ�ސަވާ ްތެދުވެވަޑައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ�  2440ތިއ�ބަވާ

ްއާދެ،ް ްވެދާނެކަނ�. ްމިހެނ� ްމިކަނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ބައ�ލަވާއިރުގައި

ްމަ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަޑުްއެއީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިމާވީމަ ްމިގޮތަށ� އ�ސަލަ

ްމިް ްބުނުމަށ�ޓަކައި ްބުނުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއުފުލުމަށ�ޓަކައި މިތަނުގައި

ްރައީސ�ް ްމިކަމުގައި ްއާދެ، ްއެއ�މައ�ސަލަ. ްޖެހުނު ްހުށަހަޅަނ� ހުށަހެޅުނ�

ްޕާޓީއެއ�ގެް ްވަކި ްރައީސ� ްޖަލ�ސާތަކާއި ްހުރި  2445ބައިވެރިވެވަޑައިގަނ�ނަވާފައި

ްއެމަނިކުފާނުގެްޖަލ�ސާތަކު ްވާހަކަވެސ� ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ނެވި ގައި

ްއިނ�ނަވަނިކޮށ�ް ްމިވެނިތަނެއ�ގައި ްތިމަނ�ނަ ްވިދާޅުވެއ�ޖެ. ްދޫފުޅުނ� އަމިއ�ލަ

ްއެހިސާބުން� ްދެނ� ްނުކުމެވަޑައިގަތީމޭ. ްތިނަނ�ނަ ްފެށުނީމަ ޖަލ�ސާ

ްއިނ�ނެވީކަމެއ�ް ްކަމެއ� ްނިކުމެވަޑައިގަތީ ްނޭނގެ ނޑުމެނ�ނަކަށ� އަޅުގަ

ްއެކަހަލަް ްމައ�ސަލައަކީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނުބުނީކަމެއ�.  2450އަނގައިނ�

ްޖަލ�ސާތަކުގައިް ްއެފަދަ ްބޭފުޅަކު ްހުނ�ނަވާ މަޤާމެއ�ގައި

ްދޭހަވޭ.ް ްއެއ�ޗެއ� ްއޭގެނ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުނ�

ްމަޖިލިސ�ކުރާް ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްހަމަގައިމުވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ްއި ްގޭގައި ްބޭއ�ވ61ްްިނ�ދާ ްގުޅިގެނ� ްއެކަމާ ްސޮއިކޮށ�ގެނ� މެނ�ބަރުނ�

ްމެނ�ބަރުނ�.ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެނ�ނަކީވެސ� ްއަޅުގަ  2455ޖަލ�ސާއަކަށ�،

ްވިދާޅުވެފައެއ�ނެތޭް ްވިދާޅުވީ،ްރައީސ� ްއެރީމަ ްދޮރުމަށ�ޗަށ� އެހެނ�ނަމަވެސ�

ކަށ�ްތިބޭފުޅުނ�ްވައ�ދާކަށ�.ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،ްވަކިްބަޔަކުްވައ�ދައިގެނ�ްވަކިގޮތަ

ްރައީސ�ް ނޑައެޅިގެނ� ްހަމަކަ ްއެއީ ްފުރުޞަތު ްބޭއ�ވުމުގެ ްޖަލ�ސާ މިތަނުގައި

ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ް ްއެމަނިކުފާނު ްއެކަމާ ްގޯސ�ކަނ�ތައ�ތަކެއ�. ްހުރި ކުރައ�ވާފައި

ްކޮނ�މެް ްއެގެނ�ދަވަނީ ްވެވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ�ނޭ ްއިޢުތިރާފ�ވެސ�  2460ހަމަ

ްރައ�ޔިތުް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހަމައަށް�ގޮތެއ�ވިޔަސ�. ނ�ނާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްސިފައަކަށ�ބާއޭ. ްކޮނ� ްއޮނ�ނާނީ ްއޭތި ގެނެވޭއިރުގައި

ްއަނެއ�ކާް ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�ފަހު އަހަރުދުވަސ�ތެރޭގައ3ްްިޤާނޫނުއަސާސީއެއ�
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ްއެއީް ްބަދަލުކުރުމަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަނެއ�ގޮތަކަށ� އަނެއ�ކާ

ްޤާނޫނުއަސާް ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރުގައި ްއިޞ�ލާޙުްފަސޭހަކަމެއ�ނޫނ�.  2465ސީ

ްޤަބޫލުކުރަން� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެމިގެނ�ދާގޮތެއ�ގައި. ކުރެވެނ�ޖެހޭނީ

ްދިޔާމަް ްހިސާބަށ� ްގެއ�ލޭ ްމަރިޔަނބު ްގެއ�ލި ްކަތިވަޅި ްގެއ�ލި، ނޑު ކޮށިދަ

ްމީހުނ�ވެސް� ްތެދުވާނެ ްވާހަކަ�ަދއ�ކަނ� ްއަރައިގެނ� ްމުދަނަށ� ދެލޯ

ްމިކަހަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީއަކީ ްއެކަމަކު ްޖަލ�ސާތަކުގައިްތިބެދާނެކަމަށ�. ލަ

ްއެމަނިކުފާނުް ނޑުްދަނ�ނަވާނީ.ްދެނ� ްޚިޔާލުތަކެއ�ނޫނޭްއަޅުގަ  2470ފާޅުކުރައ�ވާނެ

ްވަރަށ�ބޮޑަށް� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްހަމަ ްމީޑިޔާ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްމީޑިޔާގެ ވިދާޅުވި

ްތިބިް ްފަރާތުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްވަރަށ� ްމީޑިޔާއަށ� ްޖައ�ސަވާފިޔޭ.ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްތަފާވަރު ގިނަ

ްމަޖިލީހުގައިް ްޚާއ�ޞަ ްއެކިގޮތަށ� ްއެކިފަހަރުމަތީނ� އެހުރިހާކަމެއ�ގައި

ްއޮނ�ނާނެ.ް ްވާހަކަދައ�ކާފައި ްއިދާރާގައިވެސ� ްމި ްހަމަ ނޑުވެސ�  2475އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމީހުނ�ނަށ� ްއަތޮޅުތަކުގެ ްތަމ�ސީލުކުރާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވާހަކަ ްދައ�ކާ ްއެއ�ޗިހިްމިތަނ�ތަނުގައިވެސ� ްގޮތަކަށ� ްއެނގޭ ވެސ�

ްދައ�ކާް ްމިދައ�ކާއިރުގައި ްވާހަކަ ްހަމަނުވާ ްހަމަނުވީމަ ްކޯރަމ� ވިދާޅުވާށޭ.

ްހަމަގައިމުވެސ�ްމިތަނުގައިްކެމެރާްކުރިމަތީގައިްދެނ�ްއުޅެނ�ވާނެގޮތ�ް ވީޑިޔޯ

ްމިދައ�ކާް ްވާނެ. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްވަރަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� ްއެކަކަށ�  2480އެނގޭނެ

ްއޭނ� ްނަގާ ްރަނގަޅަށް�ޝޮޓ�ތަކާ ްވަރަށ� ްހަމަ ްއެއ�ޗިހި ްއެ ގަލ�ތަކާ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެދައ�ކަނީ. ްރޭވިގެނ� ްވަކިގޮތަކަށ� ްމިދަނ�ނަވަނީ އެނގިގެނ�

ްޓީވީއަށް� ްބަޙުސ�ތަކަށ� ްއެކަހަލަ ްނުވަތަ ްޖަލ�ސާތަކަށ� އެކަހަލަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްޢިއ�ޒަތަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްހޮވިފަް ްލިބޭގޮތަށ�ްއެފަރާތ�ތަކުނ� ްއުނިކަނ� ްފަރާތ�ތަކަށ� ްހުރި  2485އި

ްއެއީް ްނޯނ�ނާނެ. ްއިޚ�ތިޔާރެއ� ްއެއ�ވެސ� ްރައީސަކަށ�ވެސ� ވާހަކަދައ�ކާކަށ�

ްކިތަނ�މެް ްތަނެއ�ނޫނ�. ްވަކިބައެއ�ގެ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްއާދެ، އެކަނ�ތައ�.

ްއިނ�ކަމުގައިވިޔަސ�ް ްމީހެއ� ްއެނ�މެ ްއަދި މަދުބައެއ�ކަމުގައިވިޔަސ�

ްމީހެއ�ގެްްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއުފުލޭ ްއަޑު ްއެ ްއުފުލާކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ އަޑު

ްއުސޫލުނ�.ް ްއެއ� ްހަމައަކުނ� ްއެއ� ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ� ްމުޅި  2490އަޑުއަހަނ�ޖެހޭނީ
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ްހިލިހިލާޖަހާލައިގެން� ްޣައެދުކޮށ�ލާފައި ްހުރިހާކަމެއ� އެހެނ�ނަމަވެސ�

ތަނުގައިްވަކިފަރާތަކުނ�ްވަކިގޮތަކަށ�ްމިކަނ�ްދީލަމުނ�ްދާކަމަށ�ްވަނީވިއ�ޔާްމި

ްއެކަމުން� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއަޑުއުފުލާނީ ްހަމަގައިމުވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ްހަދަން� ްގަވާއިދެއ� ްއެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ފައިދާވާގޮތަށ�.

ްލިޔުނ�ް ނޑުްމިތަނުގައ3ްްިގިނަދުވަސ�ތަކެއ�ްދިޔައީްހަމައެކަނި  2495އަށ�ްއަޅުގަ

ްވަރަށ� ްއިޞ�ލާޙުވެސ� ރަނގަޅަށ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްއަޑުގަދަކޮށ�ގެނ�ްގެނައި

ް ްލިޔުނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްތިއ�ބެވި 3ްމަޖިލީހުގައި

ްދިޔަގޮތ�.ް ްވަކިވެގެނ� ްއެ ްކުރެއ�ވިގޮތާއި ްއެކަނ� ްރައީސ� ތާށިކުރައ�ވައިގެނ�

ްއާދެް ްނުދަނ�ނަވާނަނ�. ްތަފ�ސީލެއ� ްއޭގެ ްކުރުމުގެގޮތުނ� ްސަލާމަތ� ވަގުތު

ްފައި ްވިދާޅުވެއ�ޖެ، ްއެހެނ�ވީމާ،ްދެނ� ްފައިސާއޭ. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  2500ސާއަކީ

ްފައިސާް ްބޭނ�ކުނ�ވެސ� ްޤަބޫލުކުރާނެ ްދީފިއ�ޔާ ްފައިސާ ްއުސޫލުނ� ލޯނެއ�ގެ

ްވިދާޅުވިފަދައިނ�ް ްމެނ�ބަރަކުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްދެނ�މެ ދެއޭ.

ްހިސާބަށް� ްހަމަކޮށ�ލާ ްބޭނ�ކާ ްސ�ޓޭޓ� ްއޮފީހާއި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްރަ ްދެނ� ްތިބޭފުޅުން�ދިޔައީމަ ްހުނ�ނާނެވަރު ްބުއ�ދިފުޅު އީސ�ގެ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްމިއީ ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.  2505ވިސ�ނާވަޑައިގަތީމަ

ްރައީސަކަށ�ް ްއެމަނިކުފާނު ްދެނ� ްއެއ�ވަރުކުރީމަ ްބޭނ�ކާ ްސ�ޓޭޓ� އޮފީސ�

ްރަނގަޅަށ�ވެސް� ްއެނ�މެ ްވެގެނ�ދާނެގޮތ�ވެސ� ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� އިނ�ނަވާއިރު

ްރައީސަކަށ�ްއެނގިވަޑައި ްމަނިކުފާނު ްދެނ� ްތިބޭފުޅުނ�ނަށ�. ގަނ�ނަވަނ�ޖެހޭނީ

ްގޮތ�ވެސ�ް ްއޮނ�ނާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްހެދޭ އިނދެގެނ�

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ  2510އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހޭނެ.

އެތަނުގައިްއެްއިނ�ނަވަނީްދިވެހިރާއ�ޖެއަށ�ްވިސާނަގައިގެނ�ްއައިސ�ްއިނ�ނަް

ްމެ ްއެބޭނ�ކު ްދޫކުރަނ�ކަމަށ�ވާނަމަ ްލޯނު ްއުސޫލުނ� މަނިކުފާނަށް�ނޭޖަރެއ�ގެ

ްބެނ�ކ�ް ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއިޚ�ތިޔާރެއ�ތޯއާ ްކޮނ�ކަހަލަ ްއޮތީ ލިބިފައި

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްއިނގޭނީ. ްބެއ�ލެވީމަ ްކިހިނެއ�ތޯ ގެނ�ގުޅުއ�ވަނީ

ްފައިސާް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހެދިފައިވާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ  2515ޤާނޫނުއަސާސީގަޔާއި

ްގޮތ�ތައ�ްގެ ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްފައިސާއިނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިނުމާ ްލޯނު ނ�ގުޅުމާ

ްދޮރުނ�ވަދެް ްފަހަރަކު ްކޮނ�މެ ްގޮވާލާ ްހަމަ ްއޮނ�ނައިރުގައި ނޑައެޅިފައި ކަ
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ސިޓީއުރައަކަށ�ްއެތައ�ބައިވަރުްލާރިއެއ�ލައިގެނ�ްދަމުނ�ްދަމުނ�ްމިއީްބޭނ�ކ�ް

ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ� ްއޮފ� ްބޭނ�ކ� ްނޫނީ ްސިލޯނުނ� ްސ�ޓޭޓ�ްްއޮފ� ނުވަތަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޏާ ްކަމުގައި ްލޯނެއ� ްދިނ�  2520ބޭނ�ކުނ�

ްހަމަް ްމިހާރު ްރަނގަޅަށ�ވެސ� ްހަމަ ްރައީސ� ދަނ�ނަވާނީ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްބައިނ�ދާކަށެއ�. ްއެމަޤާމުގައި ތަސައ�ރަފެއ�ނުފެދެއޭ

ްބުރެވެް ްބޭނ�ކަކަށ� ްކޮނ� ްނިމިގެނ�ދާއިރުގައިްދެނ�ްއިނ�ނާނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއ�މައ�ސަލަް ްއެއީވެސ� ްއާދެ، ްނޭނގެ. ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ކަމެއ�ވެސ�

ްހު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމުގައި ްއާދެ، ްސޮއިކުރ61ްްިށަހަޅާލާ.  2525މެނ�ބަރުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްވާހަކައާ ްއިނ�ނެވި ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ� ޖަލ�ސާގައި

ްމާއ�ދާއެ ްއަލުނ� ްގަވާއިދުގައި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް�ދަނ�ނަވާނީ އ�

ްބަޔަކުް ްވަކި ްނޫނ�ހޭ. ްބާއ�ވަނ�ވީ ްހުށަހެޅޭގޮތ� ްޕެޓިޝަނ� ބާއ�ވައިގެނ�ވެސ�

ްވަރަށ�ް ްއެއީ ްނެގޭގޮތަށ�. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްކަމެއ�ކުރަނ�ވީމަ އެދޭގޮތަށ�

ްމިތަނުގައިް ްބޭނުނ�ވާގޮތަށ� ްބަޔަކު ްވަކި  2530ބޮޑުކަމަކަށ�ވާއިރުގައި

ްހުށަހަޅާލައިގެ ްޕެޓިޝަނ� ްޕެޓިޝަނުގައިްކަނ�ތައ�ތަށ�ކުރަނ�ވީމަ ްއެދެނ� ނ�

ްނުވަދެފައިް ްމިތަނަށ� ްތިބޭހެނ� ްއަޅާފައި ްގަލުގައި ްހިފަހައ�ޓައިގެނ� ރަގަޅަށ�

ްމިތަނަށް� ްނަގަނ�ވެސ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްބޭނުމަކީ. ްކޮބައިތޯ ތިބެނ�ވީ.

ްއިނގޭނީ.ް ްއެކަނ� ްނޫނ�ތޯ ްދައ�ކާލީމަ ްވާހަކަ ްއެ ްމިތަނުގައި ވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްޕެޓިޝަނެ ްފަރާތަށް�އެހެނ�ނަމަވެސ� ްހުށަހެޅި ްޕެޓިޝަނ� ްއެ ްހުށަހަޅާލީމަ  2535އ�

ްޖަލ�ސާތަކެއ�ް ްމިތަނުގައި ްރައީސ� ްދެއ�ވައިގެނ� ްޢިނާޔަތ�ތަކެއ� ްބޮޑު ވަރަށ�

ްއެކީގައިް ްއެފަރާތ�ތަކާ ްބާއ�ވަވައިގެނ� ްގުޅުނ�ތަކެއ� ްއެފަރާތާއި ބާއ�ވަވާ

ްވާހަކަ. ްއެޖެނ�ޑާގެ ްވިދާޅުވަނީ ްދެނ�، ްބޭއ�ވިވާހަކަ. ްޖަލ�ސާތަކެއ� ްސިއ�ރު

ްއެއ�ޗެއ�ނޫނ�ް ްހެއ�ދެވޭނެ ްގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�ފުޅު ްރައީސ� އެޖެނ�ޑާއަކީ

 2540އިނގޭތޯ.ްއެޖެނ�ޑާްކުރެވޭނެގޮތާްއަދިްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާތައ���ްބޭއ�ވޭނެގޮތް�

ްކޮމިޓީގެް ްއިދާރީ ްމިއޮނ�ނަނީ، ްބުނެފައި ްލަފާގެމަތިނ�ނޭ މިއޮނ�ނަނީ

ް ްއަލިވެ ްމެނ�ދަމުނ� ްކޮމިޓީް�ލަފާގެމަތިނ�. ްއިދާރީ ބައ�ދަލުނުވާްްޖަހާއިރު

ްމީހުން� ްޢާނ�މުކޮށ� ްއެހެނ�ނޫނަސ� ްއެބަތިބި. ްބަޔަކު ްކިތަނ�މެ ކަމަށ�ބުނި

ް ްފަތިހު ްއެބަހުރި. ްގަޑިތައ� ްމެނ�ދަމުނ5ް�ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ ްބައިގައި، ގަޑި
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ް ްއެސ�.އެމ�.އެސ�އަކުނ�ްް�އަލިވެ ްނުވަތަ ްބޭއ�ވި ްޖަލ�ސާ ްމިގޮތަށ�  2545ޖަހާއިރު

ްއި ްމި ްމިތަނުގައި ްނުފެނޭ ނޑަކަށ� ްބޭއ�ވޭނެްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާ ްކޮމިޓީ ދާރީ

ްޖަލ�ސާް ްވިދާޅުވި ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއުސޫލެއ�. އެއ�ވެސ�

ްހަމަް ްއެބައޮތޭ ްލިބިފައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްސުވާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނުބޭއ�ވޭނެ.

ްއެް ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްއަނެއ�ކާ ްއޮވެފައި ްއެމައ�ސަލަ، ްކުރެވިފައި އެޖެނ�ޑާ

ް ްކޮނ�މެވެސ� ްއިދާރީްނެގުމުގައިވެސ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްއުސޫ�ޫލެއ�  2550ކަހަލަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްގޮސ�ފިއ�ޔާ ްހިސާބަށ� ްއަތ�ނުފޯރާ ކޮމިޓީއަށ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްކުރެވޭނެ. ްބަޙުސ� ްއެކަމާ ްގެނެސ�ގެނ� ްއެކަނ� ފ�ލޯރގައި

ްރަނގަޅުކަމެކޭް ްމީ ްދިފާޢުކުރައ�ވާ ްއެކަނ� ްނުކުރައ�ވާ ްއެގޮތަށ� އެކަނ�

ްއަ ްދެނ� ްތެދުވެްވިދާޅުވީމަ ްމިގޮތަށ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްޖެހޭނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ޅުގަ

 2555މިކަހަލަވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެ،ްމިްހަޤީޤަތުގައިްދައ�ކަނ�މިއުޅޭްވާހަކައަކީް

ްތި ްގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�ވާ ްތިމަނ�ނަމެނ� ްބަލަނ�. މަނ�ނަމެން�ނިކަނ�ތިބޭށޭ

ްޤާނޫނީއަސާސީް ްނުކެރޭނެއޭ ްނޫނީ ްމުއ�ދަތެއ�ގައި ބޭނުނ�ވާ

ްމައ�ސަލައަކީްއިޞ�ލާޙު�ުކޮ ްމީގެ ްހަދާކަށ�. ްބޭނުނ�ވާގޮތެއ� ްކަލޭމެނ� ށ�ފަކާ

ްމިތަނަށ�އައިސ�ގެނ�ް ްޕާޓީސިސ�ޓަމެއ� ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ހިތާމަޔާއެކީގައި

ްނެގީމައޭް ްބިތުފަނ�ގި ްއިނގޭނީ ްކެޔޮކޭވަރު ްއެއީ ްއުޅޭކަމެއ�.  2560އަޅައިގެނ�

ްއިނގޭ ްފެނ�ވަރު ްއެބައެއ�ގެ ްއިނގޭނި ްބަޔަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ނީްބުނާހެނ�

ްލިބާހަކުން� ްތިބޭ ްވާހަކަދައ�ކާލީމާ.ްލައިގެނ� ްރަނގަޅަށ��� ްތެރޭގައި ބައެއ�ގެ

ްއަމިއ�ލަް ްއޮތ� ްހިތުގައި ްއަދި ްހިއ�ވަރާއި ްފެނ�ވަރާއި ްއެބައެ�ެއ�ގެ ނޭނގޭނެ

ްއެދުމެއ�.ްއެއީްމިވެގެނ�ްއުޅެއެއ�ޗެކީ.

ް2565 

ްޢި�ިއ�ޒަތ�ތެރިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްްއާދެ، ްހަމ12ްަމެނ�ބަރު ްމިނިޓ� ްއިތުރު ްދެނ�، 5ްވެއ�ޖެ.

ްކުރިއަ ްބައ�ލަވައިގެނ� ްއެމިނ�ވަރަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއޮތީ. ށް�މިނިޓ�

އެދެނ�.ްއާދެ،ްނިޒާމާއިބެހޭްނުކުތާއ�. ްގެނ�ދެވުން�

ް

 2570ް)ނިޒާމާއިބެހޭްނުކުތާއެއ�(

ް
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ްއާދެްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ،ް ްމިގަވާއިދުގެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްނަްވ5�ްައަޅުގަ

ްްްއިބ�ރާހީމ�ްޢަފީފ�ްް ްމި ްދަށުނ�. ްގެ ް)ރ( ްބުނ5�ްްާމާއ�ދާގެ ްގައި ް)ރ( ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްޖަލ�ސާއެއް�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެމަތިނ� ްގައިވާ ް)ނ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ގޮތުނ�

 2575ނ�ްމައ�ސަލައެއ�ްހުށަހެޅުމަށ�ފަހުްއެވަގުތުްމަޖިލީހުގައިްހުށަހެޅިފަ�ިއވާްއެހެ

ްމައ�ސަލަް ްނިނ�މަނ�ވާނީްއެއ�ވެސ� ްގޮތެއ� ްނުވަތަ ްބަޙުސ�ކުރެވޭ އަކާއިމެދު

ްގޮތެއ�ް ްނުވަތަ ްފެށޭނީ ްބަޙުސ�ކުރަނ� ްމައ�ސަލައަކާމެދު ްއެހެނ� ނުވަތަ

ްމައ�ސަލައާމެދުް ްއި�ިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ނިނ�މަ�ަވާނި

ްވާހަކައަކީް ްމިދެކެވޭ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމަ، ްނިނ�މުމަށ�ފަހުގައި. ގޮތެއ�

ްބަލާޣާތ�ތެރިްއަޅުގަް ްކިތަނ�މެ ްއަދި ްދިގުކޮށ� ްކިތަނ�މެ ްހީއެއ�ނުވޭ  2580ނޑަށ�

ްނިމޭނެް ްނުގޮސ� ްވޯޓަކަށ� ްމި ްނަމަވެސ� ްވާހަކަދައ�ކައިގެނ� ބަސ�ތަކަކުނ�

ްބަދަލެއ�ް ްއެއ�ވެސ� ްއެވޯޓަށ� ްއަދި ްއެހެނ�ވީމަ، މައ�ސަލައެއ�ހެނ�.

ނޑަށ�ްހީނުވާތީ.ްދެނ�،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެް 99ްއަނ�ނާނެހެނ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްޖަލ�ސާތައ��ް� ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްބުނާގޮތުނ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްކަނ�ކަން� ްކަނޑައަޅަނ�ޖެހޭ ްއެ ްގެނ�ދިޔުމުގައި ްކުރިއަށ�  2585މެދުކެޑުމެއ�ނެތި

ްގޮތެއ�ް ްމިއަދު ްމީ ްމައ�ސަލައިގައި ްމި ްފަރާތ�ކަމުގައިވާތީ ނޑައެޅުމުގެ ކަ

އ�ދާގެް)ރ(ްގައިވާްވަންމ25ްްާނިނ�މާދެއ�ވުނ�ްއެދޭވާހަކަްދަނ�ނަވަނީްމިް

ނޑަށ���ް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ނޑައެޅެނ�ޖެހޭނެ ްކަ ްގޮތެއ� ްމިހާރު ގޮތުގެމަތީނ�

ްހުށަހެޅިް ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށ� ްރައީސާމެދު ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ފެނ�ނަނީ.

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްދައ�ކަވައިފި.ްއަދި ްވާހަކަތައ� ްދައ�ކަވާ ްފަރާތުނ�  2590ބޭފުޅުނ�ގެ

ްދައ�ކަވަނ�ޖެހޭ ްދިފާޢުގައި ްހަމަްްރައީސ�ގެ ްދެނ� ްދައ�ކަވައިފި. ވާހަކަވެސ�

ްއިތުރަށް� ްވާހަކަ. ްހުރި ްދައ�ކަނ� ްދެފަރާތުނ� ްއެ ދައ�ކަނ�ޖެހެނީ

ްދައ�ކަނ�ޖެހޭނީތީް ްއެއ�ވާހަކަތަކެއ� ްހަމަ ްގޮތުނ� ތަފ�ސީލުކުރުމުގެ

މިވަގުތުްވޯޓަކަށ�ދާނ�.ް ނޑަށ�ްފެނ�ނަނީްއެހަށް� ްއަޅުގަ

ް2595 

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނެނ�ގެވި، ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ�މެގައި ްއާދެ، މެނ�ބަރު

ްއެރުވުމަށ�ފަހުް ްއަރުވާނަނ�. ްޖަވާބު ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ� ނެގެނ�ގެވި
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ްކަނ�ނޭނގެް ްއުޅޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެނ� އިތުރަށ�

ްއަރުވާނަނ�، ްޖަވާބެއ� ްއެއަށ� ްއެހަށ� ނޑު ްދެވޭނީ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ  2600ްކުރިއަށ���

ްއަރުވާނަނ�.ް ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްދެނ� އަރުވާފައި

ްއެއ�ވެސ�25ްްއާދެ،ް ްއެހެނ� ްގޮތަށ� ްއެވިދާޅުވާ ް)ރ(ްގައި ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްދެން� ްމިއޮނ�ނަނީކީ. ްގޮތަކަށ�ނޫނ� ްބަޙުސ�ކުރެވޭ ްމައ�ސަލައަކާމެދު ކަމަކަށ�

ްއަ�ަދިްމާނަ�ައެއ�ނުކުރެވެްމި ްއަޅުގަނޑަށ� ނޑައެޅިގެނ� މާއ�ދާްމިގޮތަށް�ްކަ

ްއެހެން� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިވަގުތަށ� ްމިވަގުތުނ� ްޖަލ�ސާގެތެރޭގައި ްމި  2605އޮތީމާ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްގޮތަކަށ�. ްދާނ�ޖެހޭނެ ްވޯޓަށ� ނޑާލާފައި ްމެދުކަ ފުރުޞަތުތައ�

ްތިއ�ބެވިް ްއެދިވަ�ަޑައިގެނ�ފައި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ އެގޮތުގެމަތީނ�

ް ްދެނ� ްމިއަރުވަނީ. ްފުރުޞަތު ްދެނ�ނެވޭނެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ްކަމުގައިވާނަމަް ްނުކުރައ�ވާ ްއިޢ�ތިރާޟ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވާހަކައަކީ

ް ްއޮތ� ްއެދިވަ�ަޑައިގެނ�ފައި ްމިހާރުވެސ� ްދެވިދާނެއޭ. ްވޯޓަކަށ�  19ް2610މިހާރު

ް ްއަދި ްއެބައޮތ�. ްނަނ�ފުޅު ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވިްް�މެނ�ބަރުނ� ްފަހަރަށ� ވަނަ

6ްް ްނަނ�ފުޅު ނޑުްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހެނ�އޮއ�ވާ އެބައޮތ�.

ްދިއުމަކީް ްވޯޓަށ� ނޑާލާފައި ްމެދުކަ ްމިހިސާބަށ� ްމިހިސާބުނ� އެފުރުޞަތުތައ�

ްއެކަމަށ�،ް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްނުވާނެތީ ްކަމަކަށ� ތަނ�ދޭކަމެއ�

ްބޭނުނ�ފުޅުވާް ްގޮތ�ކަމަށ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްވޯޓަށ�ދިއުނ� ްމިހާރު  2615އާދެ،

ްދެކިވަޑައި ްދެން�ގޮތ�ކަމަށ� ްގެނ�ދެވޭނީ. ްއެގޮތަށ� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ގަނ�ނަވާ

ްނިޒާމާބެހޭް ްނޭދެނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްއެއ���ޗެއ�ވެސ�ނޫނ�.ް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްއެއީ ްއުފައ�ދާކަ�ަށ�. ްކިއޫއެއ� ނުކުތާގެ

ފުްއެހެނ�ވީމާ،ްމިްޖަލ�ސާގައިްމިްހިނގަމުނ�ދާްކަނ�ތައ�ތަކަކީްގަވާއިދާްޚިލާ

ްކަމެއ�ް ްޚިލާފުވާ ްކަމަކާ ްހިނގަމުނ�ދާ ްއެވަގުތަކު ްވާނަމަ  2620ކަމެއ�ކަމުގައި

ްއެކަން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެނ�ގެވިދާނެ. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގެނ�ދެވި ްދައ�ކަމުނ� ްވާހަކަފުޅު ްއަރުވަމުނ� ހަނދުމަފުޅުކޮށ�

ނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީ.ް ްމެނ�ބަރަށ�ްއަޅުގަ

ް

 2625ްގެއ�ލުނުްމިނެޓ�ކޮޅުްލިބޭނެްދެއ�ތޯ.ްްދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްހައ�

ްމޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:
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ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: 5ްްއާދެ، ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބޭނެ. ްދެ�ެނ�ނެވ12ްްީމިނެޓ� މިނެޓޭ

ް ްބާކީއޮތ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެނ�ގެވީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ މިނެޓ5ް�ްއެހިސާބުނ�

 2630ްލިބޭނެ.ް

ް

އަދިްފެނ�ނަނީ.ްްދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްހައ� ްއާދެ،ްމިއަދުްމަނިކުފާނުްވަރަށ�ްއިނ�ސާފުވެރިކަމަށް�

ްމޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ނޑުްފާހަގަކޮށ�ފިނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް  2635ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ް

ްފަށައިގަތުމުގެތެރޭްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުް ްމިވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކާގައިްއާދެ، ްދެއ�ކި ްގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްްމޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްމިތަނުގައި ްތަނ�ކޮޅެއ�، ްހަނދާނ�ނެތުނު ނޑު އަޅުގަ

ްއެބަް ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްޤާބިލު ްރައީސ�ކަމަށ� ްވަރަށ� ްހަމަ މަޖިލީހުގައި

ްނިނ�މާލުމުގެް ްކަނ�ތައ� ްހީއަ�ަކަށ�ވެސ� ްއެއީ ްއެނގޭ.  2640ތިއ�ބެވިކަނ�

ް ްއެބަތިއ�ބެވި.ްއިޚ�ތިޔާރުއޮތ� ްބޭފުޅުނ� ްޢިލ�މީ ްޤާބިލުކަނ�ހުރި ނުވަތަ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިނ�މާފާނެތީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހީއަކަށ� އެހެނ�ވީމާ،

ްމިއީް ްކަމަކަށ�ވާތީ. ްކުރަނ�ޖެހޭ ްބަޙުސ�ކޮށ�ގެނ� ްއެއީ ބިރުގަނ�ނަނީ.

ްއެކަނ� ްހިއަކަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމަށ�ވާތީ. ްމަޖިލިސ� ކަން�ބަޙުސ�ކުރުމުގެ

ްއަދިްނުގެނ�ދަވަ ްއެއީ ްދަނ�ނަވާލަނ�އޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނަށ�  2645އ�ޗޭ

ްހިއަށ�ކުރެވޭް ްމިޒަމާނުގައި ްއެއީ ްބައެއ�ކަމުގައިވިއަސ�. ްމޮޅު ކިތަނ�މެ

ްމައ�ސަލާގައިް ްތަފާނުކުރުމުގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްދެނ� ްއާދެ، ްގޯސ�، ކަނ�ތައ�ތައ�

ރަށް�ރައީސ�ްވިދާޅުވީްހަމަްރޯްދޮގުްއިނގޭތޯ.ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްދޮގު.ްއެއީްވަ

ނޑާް ްއަޅުގަ ްހާއ�ސަކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްބައެއ� ްގޮތެއ�ގައި ްބޮޑު ތަފާތު

ްހުއ�ޓުވާލުނ�ް ްވަގުތު ްވާހަކަދެއ�ކުމުގައި ްމައ�ސަލާގައި ްއެކި  2650ދިމާލަށ�ވެސ�

ްވަރަށް� ްހަމަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވެފައި. ްއެބަހުރި ްއެކަހެރިކޮށ�ލުނ� ނުވަތަ

ްއިޒުނައާއެކީް ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއ�. ްދަނ�ނަވާލަން�ފާހަގަކުރާ ގައި

ްވިދާޅުވާއިރަށ�ް ްއެއ�ޗެއ� ްހަމަ ްތެދުވެވަޑައިގެނ� ްޝަފީޤ� ްމެނ�ބަރު މ.އަތޮޅު

ްހުރަސ�އަޅުއ�ވާް ްއެކަމަށ� ްއަވަހަށ� ްވަރަށ� ްރައީސ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ
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ްރަނގަޅަށ�ް ްވަރަށ� ްސައިގަޑީގައި ްއެކަމަކު  2655ވާހަކަދައ�ކަވާނެ.

ގައިްވަރަށ�ްތަފާތުްބޮޑުކޮށް�ވާހަކަދައ�ކަވާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިްމަޖިލީހުގެތެރޭ

ްތިއ�ބެވިް ްމިތަނުގައި ްކަމެއ� ްޔަޤީނ� ްހަމަ ްއެއީ ްތަފާތުކުރައ�ވާ. ބޭފުޅުނ�ނާ

ހުރިހާްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްހަމަްރަނގަޅަށ�ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.ްއެއީްހިތ�ޕުޅުް

ްހުއ�ޓުވަނ�ް ްބައިގައި ްކުރީގައި ްކަމަށ�ވެސ� ްބުނެފާނެ ްއެއ�ޗެއ� ހަމަނުޖެހޭ

ްކުރާނެ ްއާދޭ.ްމަސައ�ކަތ� ްބައެއ�ފަހަރަށ� ްދިމާލަށ�ވެސ� ނޑާ ްއޅުގަ .2660 

ްހުނ�ނަް ްވިސ�ނައިގެނ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއެއަށ�ވުރެ ނޑަކީ ްއަޅުގަ އެހެނ�ކަމުނ�

ްސަލާމަތ�ވަނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެމަޅިނ� ްގިނަފަހަރަށ� މީ�ިހަކަށ�ވާތީވެ

ނޑުްމިޖަވާބުދެނީ.ް އެހެނ�ވި�ީމާ،ްރައީސ�ްއެވިދާޅުވިްވިދާޅުވުނ�ތަކަށ�ްއަޅުގަ

ްކުރީ ްމިއޮތީްދެނ� ްމިހާރު ްމައ�ސަލަ ްއިސ�ތިޢުފާދޭނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގައި

ްއެމަނިކުފާނުް ްމިދަނ�ނަވަނީ ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާފައި. ްލިއުމުނ�  2665މާރަނގަޅަށ�

ްވާހަކަތައ�،ް ްވިދާޅުވި ްދިފާޢުގައި ްވާހަކަތައ� ްވިދާޅުވެފައިހުރި ޖަވާބުގައި

ނޑުްއޭގައިހުރިްބައެއ�ްއުނިްސިފަތައ�.ްއާދެ،ްއެގޮތުނ�ްބަލާއިރުގަް ްއަޅުގަ އި

ްމިދަނ�ނަވަނީް ްނުނިމިއޮތީމައާއެކީގައި ްމުޅިނ� ްއަދިވެސ� ްވާހަކަ ްމީޑިއާގެ މި

މީޑިއާގެްމައ�ސަލާގައިްވަރަށ�ްބޮޑެތިްކަނ�ތައ�ްއެބަހުރިްވެފައި.ްމިްޚާއ�ޞަް

ްހިނގާގޮތ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްދޭތެރޭގައި ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ  2670މަޖިލީހުގައި

ްހަމަ ްގޯސ�ވެގެނ� ްގެނެވޭލެއ� ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ�ްްމީޑިއާއިނ� ްޓީވީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނާް ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވީމު. ްއެވާހަކަ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގައި ްޓީވީ ގޮސ�

ްނުފަތުރާށޭް ްޚަބަރު ްބޭނުނ�ގޮތަކަށ� ްމީޑިއާއިނ� ްސަރުކާރު ބެހޭގޮތުނ�

ނޑުމެނ�ނަކީ ްްއަޅުގަ ްތީ ްއެހެނ�ވީމާ،ްމެނ�ބަރުނ�ނޭ. ްމީޑީޔާއޭ. ސަރުކާރުގެ

ް ްއަމާޒުކޮށ� ްމީޑިޔާއިނ� ްވަކިްސަރުކާރު ްއެއ�ޗެއ�ސަކީ ްބައެއ� ްފޮނުވާ  2675އެ

ްރޮކެޓް� ްއަނ�ނަ ްދިމާލަށ� ނޑުމެނ�ނާއި ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވެގެނ� ޕާޓީއަކުނ�

ްދައ�ކާފަވެސ�ް ްއެ ްދެއ�ކޭނެ. ްވާހަކަ ްއެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްކަމެއ�ކަނ�ް ްކުރައ�ވާ ްބޭއިނ�ސާފުނ� ްވަރަށ� ްއެއީ ްއަދި އޮނ�ނާނެ.

ްހަމަޔަޤީނ�.ްއެހެނ� ނޑަށ� ނަމަވެސ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމި�ިނިސ�ޓަރުވެސ�ްއަޅުގަ

 2680ްމިތަނުގައިްއިނ�ނެވުމާއެކީގައިްއެއީްވޯޓުްލިބުނު...ް

ް
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ްމަޖިލީހުގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްމައ�ސަލައެއ�ނޫނ�. ްމީޑިޔާގެ ްމެނ�ބަރު. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެހެނ� ްމިއުޅެނީ. ްހުށަހެޅިގެނ� ްމައ�ސަލަ ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ވީމާ،ްރައީސ�ގެ

ްއެކަމަށ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް2685 

ްމިހާރުްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްއެނގޭނެނުނ�ތޯ. ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަކަނ� ްރައީސ�ގެ

ްއެްްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގޮތުނ� ްވިދާޅުވި ްވާހަކަ ްމީޑިޔާގެ ްދެއ�ވަމުނ� ްޖަވާބު ރައީސ�

ްތެރޭގަް ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމީޑިޔާގެ ްނަގާގެނ�ްމަނިކުފާނުގެ ްވީމަ ްކަމެއ� ްއޮތ� އި

ްއެނގޭް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްބައ�ލަވާ. ްއަޅާގަނ�ނަނިއ�ޔޭ ްއޭގައި ދާއިރުގައި

ްއެކަނ�ް ްމައ�ސަލަކަނ�. ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްރައީސ�ގެ ްއުޅެނީ ްމި  2690މިތަނުގައި

ްއެް ްމީޑިޔާއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާތި. ްމިހުރީ. ްނޫނޭ އޮޅުފައެއ�

ްދެއ�ވާފައިހު ްމަނިކުފާނުްމަނިކުފާނު ްއެ ްމީޑިޔާއަށ� ްނުވަތަ ްއިނ�ޓަވިއުއާއި ރި

ްމަސައ�ކަތ�ް ްހަމަހަމަކޮށ�ދިނުމަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްހުރިހާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިް ްފާޅުގައި ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްހަމަ ނުކުރާކަ�ަމަށ�

ްދެވިއ�ޖެ.ްދިގުވެސ�ް ްޖަވާބު ްނުކުތާތަކަށ�  2695ދަނ�ނަވަނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްބައިވަރު

ްނު ނޑުްދެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުނ� ްދެނ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ކުރާނަނ�.

ނޑުގެްއެއ�ވެސ�ްއިތުބާރެއ�ްއެްމަނިކުފާނަކަށް� ވާހަކަްކުރުކޮށ�ލިއ�ޔޭ.ްއަޅުގަ

ްއެމަނިކުފާނާއިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލައޭ. ްބެނ�ކ� ްމި ްބޮޑަށ� ްއެނ�މެ ނެތޭ.

ކީްބެނ�ކ�ްކަމަށ�ްދޭތެރޭގައިްއެމަނިކުފާނުްއެްބައ�ލަވާްގޮތަށ�ްރައީސ�ްއޮފީހަ

ްބައިނ�ދާކަށް� ނޑީގައި ްގޮ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ  2700ބައ�ލަވަނ�ޏާ

ްއަނެއ�ކާވެސ�ް ްބައިނ�ދަވާފައި ްއެމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނުފެނޭ.

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއަށ�ވެސ� ްއިޢުލާނެއ�ކޮށ�ފައި ކޮނ�މެވެސ�

ްޖަވާބުދާރީވާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�.

ް

ްމުލަކަތޮޅުގެްްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްދެނ� ްއާދެ،  2705ޝު�ުކުރިއ�ޔާ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަޙ�މަދަށ�.ްއާދެ،ްއަރުވަމުނ� ްއަނީސާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ް ްމިވަނީ.1�:32ްްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ ްހަމަޖެހިފައި ްނިނ�މާގޮތަށ� ްޖަލ�ސާ ގައި

ްނި ްވާހަކަފުޅު ްއެހާހިސާބަށ� ްރަނގަޅު.ްއެހެނ�ވެ، ނ�މަވާދެއ�ވިއ�ޔާ
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ްއޮނ�ނަްޖަލ�ސާއަކަށ�ވެސ�ްފުރުޞަތުް ްއޮތ�ްބައިްދެނ� އެހެނ�ނޫނިއ�ޔާްދެނ�

 2710ްއެރުވިދާނެ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ނޑުގެްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަނީސާް ްއަޅުގަ ްބަލާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ްވާހަކަް

ްހިސާްްއަޙ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަްއެހާ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއާދެ، ްނިނ�މާލެވޭތޯ. ނޑުްބަށ�

ް ްބޭނުނ�ވަނީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެްދަނ�ނަވާލަނ� ްމިއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމި  2715މިހާރު

ްއިބ�ރަހީމ�އަށް� ްއައ�ބާސ� ްއަލ�ފާޟިލ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްތާއީދުކުރާް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްމައ�ސަލަ. އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ްމިްމައ�ސަ�ަލައެް ްއެމަނިކުފާނު ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްނޫނޭ. އ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައެއ�ނެތ�. ްގަވާއިދުތަކަކާ މަޖިލީހުގެ

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްއެބައޮތޭ. ްއެމަނިކުފާނަށ� ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުގެ  2720އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން� ްބައެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުއ�ވި ްނެތ�ކަމަށ� އިތުބާރެއ�

ްނުލާނަނ�.ްހު ްބަލައެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތަކަކަށ� ްހުރިހާ ށަހަޅުއ�ވާފައިހުރި

ްބޭނުނ�ވަނީ.ް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްދެތިނ�ކަމެއ� ްތެރެއިނ� ްއޭގެ ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ް ްވިދާޅުވާ ްމި ްއެޖެނ�ޑ69ްްާފުރަތަމަކަމަށ� ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ްއުނިކު ްބައެއ� ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ނޑައެޅިފައިވަނިކޮށ�  2725ރެއ�ވިްކަ

ްއެއ�ޗެއ�ް ްކޮނ�މެހެނ� ްއިޝާރާތ�ކޮށ�ލާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަ ވާހަކަ.

ްމިވަނީ ްބޭނުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެްް،ދަނ�ނަވަނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ވަރަށ�

ްއިދާރީްކޮމިޓީނ�...ް،ވާހަކަފުޅުގައިްފާހަގަކުރައ�ވައިފިް

ް

 2730ްނ�ކަމެއ�ތޯ.އާދެ،ްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ްހިނގަނީްކޮްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެގެނ�ދަވަނީްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުނ� ްއެ ްދަނ�ނަވާލަނީ ްރެކޯޑަށ�ޓަކައި ްހަމަ
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ްކޮމިޓީން�ްޢަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިދާރީ ްޗެއަރްޕަރސަނ�.ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ  2735މަޖިލީހުގެ

ްއެވާހަކަފުޅުްްމަޝ�ވަރާދެއ�ވާ ްމިހާރު ްދެކޮޅަށ� ނިނ�މާފައިވާކަމަކާ

ްއެވާހަކަް ްދަނ�ނަވާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެވާހަކަ ްގެނ�ވަނީ. ދައ�ކަވަމުނ�

ްގެނ�ދަވަނ�.ް ްކުރިއަށ� ްމައ�ސަލައައިގެނ� ްއަސ�ލު ހުއ�ޓުވާލައ�ވާފައި

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް2740 

ް

ްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު، ްމުލަކަތޮޅުގެްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދައ�ކަވަނީ ވާހަކަފުޅު

ްއެް ނޑީގެ ްގޮ ްއޭނާގެ ްއަޙ�މަދު ްއަނީސާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްއެގޮތުގެމަތީނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ހައިސިއ�ޔަތުނ�.

 2745ްގެނ�ދެވޭނެ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަނީސާް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދަނ�ނަވާލަން�ޝުކުރިއ�ޔާ

ްބޭނުނ�ވީ

ްގަވާއިދުްްްއަޙ�މަދުްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކޮމިޓީއަކީ އިދާރީ

11ްް ްމާއ�ދާއާ ްމަޖިލީހުގ13ްްެވަނަ ްއެނގޭނެ ްބަލައިލީމާ ްމާއ�ދާ  2750ވަނަ

ްރައީސަކަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ް ްކޮމިޓީއެއ�. ްއޮނ�ނަ ްދޭނ� ްލަފާ ރައީސަށ�

ްގޮތަކަށް�ލާޒިމުވެވަޑައިް ްކޮނ�މެ ްލަފާދެއ�ވާ ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްނުގަނ�ނަވާ އެއ�

ްދެކޭގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރައ�ވާކަށެއ�. ްއެގޮތަށ� ކޮނ�މެކަމެއ�

ްއެް ްއެޖެނ�ޑާކުރުއ�ވާފައި ްފުރަތަ�ަމަ ްލަފާގެމަތިނ� ްއެ ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްލިބިވަް ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުނ� ްމި  2755ޑައިގެނ�ފައިވާްއުނިކުރެއ�ވުމަކީ

ްހިތށ�އަރަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� އިޚ�ތިޔާރެއ�ކަމަށ�

ވަރަށ�ްގިނަްފަހަރުްމިވާހަކަްދެކެވޭތީއާްއެކީގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ްބާއޭް

ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަދައ�ކަނ�ވީ ްމިހާރު ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއަް ްއެވެސ� ްކޮމިޓީއަށ�ބާއޭ. ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭްއިދާރީ ނޑުމެނ� ޅުގަ

ްމިތަނުގައިް ްވާހަކަ ްއެ ްހަ�ަމަ ނޑު ްއަޅުގަ  2760ކަމެއ�ކަމުގައިވާތީވެސ�

ްއެކިް ްފަހަރު ްއެކި ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުނ�ވީ. ފާހަގަކޮށ�ލަނ�
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ްއެނ�މެނ�ނަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްހުރިކަނ� ްނިނ�މާފައި ގޮތަށ�

ްއެނގޭކަމެއ� ްބަލައިލީމާވެސ� ްއިތުރަށް�ޔައުމިއ�ޔާތައ� ްއެއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، .

ްދެނ�،ް ްހުއ�ޓާލާނަނ�. ްއެވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުނ� ވާހަކަނުދައ�ކާ

ްހޮވިފައިް ްކޮމިޓީ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްމިވާހަކަދައ�ކަނީ  2765އަޅުގނޑުމެނ�

ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަ. ްނުހިނގާ ްމަސައ�ކަތ�ތައ� ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއެ ވީނަމަވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްއެބަްއެނގޭ...ވަނަްމާއ��6ްގަވާއިދުގެް ްދާްބަލައިލީމާްއަޅުގަ

ް

ގެނ�ދަވާ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ،ްކުރިއަށް�

ް2770 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާޅުވެއ�ޖެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދާ ްދައ�ކަވަމުނ� ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު

ްމިްްް:ރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްކޮމިޓީ ްއިދާރީ ްނިނ�މައޭ. ްއެކިގޮތަށ� ްފަހަރު ްއެކި ްކޮމިޓީނ� އިދާރީ

ްގަވާއިދުް ްމަޖިލީހުގައި ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުނިނ�މާ. ްދެގޮތަކަށ�  2775މައ�ސަލައިގައި

ބުނާގޮތުނ�ްމިްރިޔާސަތުނ�ޖެހޭްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތާއިްއަބުރުްހިފައ�ޓަނ�.ް

ްގެއ�ލޭގޮ ްއަބުރު ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްވާހަކަފުޅުްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ތަށ�

ްއެކަނ�ްހުއ�ޓުވާދެއ�ވަނ�ޖެހޭނެ.ްއެްމަޖިލީހުނ�ްމިކަމާމެދުް ދައ�ކަވާއިރުގަ�ައި

ްނޫން� ްގޮތަކަށ� ްބާޠިލުވާ ްލަފާ ްދިނ� ްފުރަތަމަ ްދިނުމަށ�ޓަކައި ްލަފާ ްދެ ދެނ�

ްއިދާރީް ްމަޖިލީހުނ�، ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މީކީ. ްނިނ�މުނ� ްދުވަހުގައި  2780ދެވަނަ

ްނިނ�މާފަ ްދެގޮތަކަށ� ްޚިލާފުްކޮމިޓީނ� ްޙަޤީޤަތާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވާނެ. ކާއެއ�

މަޢުލޫމާތުްމުލަކަތޮޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްދެއ�ވާތީްއެވާހަކަްފާހަގަކޮށ�ލީ.ް

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް2785 

ްވާހަކައިގައިްއިދާރީްކޮމިޓީން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއެވިދާޅުވި ްގޮތުނ� އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގެ

ނ�މާފައިްއޮތ�ކަމެއ�ްވިދާޅުވެފައިްއޮތ�ކަމެއ�ވަނ�ޏާްއެއީްދެފަހަރުްދެގޮތަށ�ްނި

ްވަކިް ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ�ަ ްނޫނ�ހެނ�. ްރަނގަޅުގޮތެއ� ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ
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ްއިދާރީް ނޑުމެނ�ްމިްބަލަނީ.ްއެއީ،ްއެއ�ވަރަކަށ� ގޮތެއ�ްނުނިމިކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްއެގޮތަް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުލިބޭ. ްވޯޓެއ� ްނިނ�މުމަކަށ� ްގޮތެއ�  2790ށ�ްކޮމިޓީގައި

ްހަމަް ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވެ ްވާހަކައެއ�. ްރަނގަޅު ްނެނ�ގެވީ ްއެ ބައ�ލަވަ�ިފިއ�ޔާ

ްރަނގަޅުކޮށ�ދެއ�ވުނ�ްރަނގަޅުވާނެްމިްފުރުޞަތުގައި.

ް

ނޑުްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަނީސާް ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ނޑުްހަވާލާްދީފައިްދެނ�ނެވީކީްދެނ�ނެވިްއެއ�ޗެއ�ްްއަޙ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  2795ގުޅިވަޑައިގަތީހެނ�.ްއަޅުގަ

ް ްކޮމިޓީނ69ް�ްމަޖިލީހުގެ ްއިދާރީ ނޑައެޅުމުގައި ްކަ ްއެޖެނ�ޑާ ޖަލ�ސާއަށ�

ްދެނ�ނެވީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�. ްބެހޭގޮތަކުނ�ނެއ� ނިނ�މެވިގޮތަކާ

ްވަކިކަމެް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތޭ. ްހުރި ްނިނ�މާފައި ްއެކިފަހަރު ްކޮމިޓީނ� އް�އިދާރީ

ނުގަނ�ނަނ�.. ނޑުްބަލައެއް� ްނުދަނ�ނަވަނ�.ްއެހެނ�ވީމަކާްއަޅުގަ

ް2800 

ްނުކުތާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއެއ�. ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަނެއ�ކާވެސ�ްގިނަވަމުނ�ދާތީ...

ް

ް

 2805ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއަޅުގަ ްޖެހެމުނ�ދާއިރުްްއާދެ، ްވަގުތު ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ�

ްދިއުމަށް�ްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްވޯޓަކަށ� ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނުވާތީވެް ްއިޢުތިރާޟ�ކުރާހިތ� ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� އިޢުތިރާޟ�ކުރައ�ވާތޯ.

ްވޯޓަކަށ�ްދިއުމާމެދުްއެ ނޑަށ�ްހީވަނީ  2810އ�ވެސ�ްމައ�ސަލައެއ�ްނެތ�ހެނ�.ްއަޅުގަ

ްނުގެނ�ދަވާް ްއެކަނ�ތައ� ްއެހެނ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާތީވެްހަމަްދަނ�ނަވާލީްރެކޯޑަށ�ޓަކައި.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެނ�މެ ްމިވަގުތު ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުކުތާއެއ�. ްރަނގަޅު  2815ފުރަތަމަްއާދެ،ްވަރަށ�

ްދިއުމަށ�ް ްވޯޓަކަށ� ްބޭނުނ�ވަނީ ްފިލުވާލަނ� ްއޮޅުނ� ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްއެބައިނ�ނެވިތޯ. ްމެނ�ބަރަކު ްބޭފުޅަކު، އިޢުތިރާޟ�ކުރުއ�ވާ

ްދެނ�،ް ްފާހަގަކުރެވިއ�ޖެ. ްއެކަނ� ްވިދާޅުވެއ�ޖެ. އިޢުތިރާޟ�ކުރައ�ވާކަމަށ�

ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމަށ�ވާނަމަ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެްްއެއީ، އެކަނ�

ްވާހަކަދައ�ކަމުން� ްމިހާރު ްއިތުރަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެޅުނީހެނ�.  2820ހަ�ަމައަކަށ�

ްދެން� ްޖަލ�ސާގައި ްކުރިއަށ�އޮތ� ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ގެނ�ދެވި

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެއާގުޅޭ ްބަލަނ�ކަމަށ�. ްމި ްގެނ�ދާގޮތަށ� ްކުރިއަށ� އަނެއ�ބައި

ްވާ.މައ�ސަލައެއ�ތޯ.ްއާދެ،ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަ

ް

 2825ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާލޭގެްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްބޭނުނ�ވީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއަޅުގަނޑު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްސުވާލުްްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވި ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެއ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރަކު ްކުރެއ�ވީ ްފުރުޞަތުގައިްމަނިކުފާނު ކެވުމުގެ

ްއެް ްތެރޭގައި ްދެއ�ވުމުގެ ްޖަވާބު ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމީ ްމެނ�ބަރަކު  2830އެހެނ�

ްއައ�ސަވަނ�ވާނީް ްމަނިކުފާނަށ� ްއޮތ�ތޯ ްއިޢުތިރާޟެއ� ްދިޔައިމާ ވޯޓަކަށ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދައ�ކަވާއިރެއ�ގައިކަމަށ� ްވާހަކަފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ އެކަމަކަށ�

ްމެނ�ބަރެއ� ްއެހެނ� ްއެ�ެހެން�ފެނ�ނަނީ. ްމެދުތެރެއިނ� ްވާހަކަފުޅެއ�ގެ ގެ

ްވެލިޑ�ް ްއެއީ، ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުފެނޭ. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ އެއ�ސެވޭނެކަމަކަށ�

ނޫނ�ްއިނގޭތޯ.ްް  2835ްވާހަ�ަކައެއް�

ް

ް

ނޑަކަށ�ްނުވިސ�ނޭްއެއީްގޯސ�ގޮތެއ�ކަމަކަށ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްނިޒާމެއ�ގެްގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ް ްޖ1�:32ްައެއީ ްއެްވާއިރު ްނިމެނ�ދެނ� ްޖަލ�ސާ ްނިމިގެނ�ދާއިރު ލ�ސާ

ްދެން� ްދައ�ކަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްވާހަ�ަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު  2840ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭނުމެއ�ނެތ�.ް ްއެހުމުގެ ްނެތ�ތޯ ްއޮތ�ތޯ ްއިޢުތިރާޟެއ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ
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ްއެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުދެވޭ. ްހަ�ަމައަކަށ� ްވޯޓަކާ ްއަޅުގަނޑަށ� އެހިސާބުނ�

ނ ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްޚިލާފަށް�ފުރުޞަތު ްނިޒާމާ ްއެއީ، ްބޭނުނ�ކުރީ. ޑު

ްވިސ�ނޭގޮތުނ�ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްބެލެވޭކަށ�ނެތ�. ްކަމެއ�ކަމަކަށ� ކުރެވުނު

ްހުރި.ް ްވާހަކަފުޅު ްކުރިއަށ� ްއަދި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2845ވެއ�ޖެއ�ޔާ

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ްއޮނ�ނަ ްދެނ� އެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ،

ްއަޅުގަް ްދެން�ގެނ�ދިއުމަށ� ްޖަލ�ސާގައި ްމިއަދުގެ ްދޭގޮތަށ� ްފުރުޞަތު ނޑު

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިް ްމިހާރު ްދެނ�، ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިނެޓެއ�. ްއެނ�މެ އޮތީ

ްނިމުމަކަށް� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްދަނ�ނަވާފައި ްލިސ�ޓު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ތިއ�ބެވި

 2850ގެނ�ނާނީ.ްދެނ�ްއޮނ�ނަްޖަލ�ސާގައިްއެނ�މެްފުރަތަމަްފު�ުރުޞަތުްއަރުވާނީް

ްމެނ�ބަރުްްދެނ�މެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްގެނ�ދެވި ްދައ�ކަވަމުނ� ވާހަކަ

ްއަޙ�މަދަށ�.ްއަދި،ްދެނ�ްޖަލ�ސާއެއ�ްއޮނ�ނާނީް �226ްމާރޗ��6ްްއަނީސާ

ް ްހެނދުނު ްދުވަހު ްއާދީއ�ތަ ްދައ�ކަވަނ9:22ް�ްވާ ްވާހަކަ ްމިހާރު ޖަހާއިރު.

ްއއ.ް ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްލިސ�ޓު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޢި ްމާލޭގެ ްއިބ�ރާހީމ�. ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު  2855އ�ޒަތ�ތެރި

ްއަޙ�މަދުް ްމެނ�ބަ�ަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްޝިޙާބ�. ްމުޙަނ�މަދު މެނ�ބަރު

ްޝަޙީދ�.ް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ އާޠިފ�.

ްސ.އަތޮ ްޙަލީމ�. ްއާދަމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްގއ.ގެ ޅި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްޙުސ�ނުއ�ސުޢޫދ�. މެނ�ބަރު

 2860މުޙަނ�މަދުްއަބޫބަކުރު.ްޅ.އަތޮޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްމުޙަނ�މަދު.ް

ްކުރައ�ވާ،ް ްމަޢާފ� ްއިބ�ރާހީމ�. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ސ.އަތޮޅު

ްމެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްސ.އަތޮޅު ްގދ. ްޠާހިރު، ްއިބ�ރާހީމ� ނ�ބަރު

ްފާއިޒު.ް ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްއާދަމ�. ްޒާހިރު މެނ�ބަރު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގެ ްހއ. ްމުޢިއ�ޒު. ްއަޙ�މަސދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހއ.

ްއިލ�ޔާސ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްއދ. ްސަމީރު. ްއަޙ�މަދު  2865މެނ�ބަރު

ްއިބ� ްމުޙ�ސިނ�.ްޙުސައިނ� ްޢަބ�ދުލ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއދ.ގެ ރާހީމ�.

ްޅ.އަތޮޅުގެް ްސަޢީދު. ްޙަސަނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުނ�ގެ

ްފަހަރަށް� ްދެވަނަ ްއިބ�ރާހީމ�. ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމ.އަތޮޅު ްމެނ�ބަރުނ�ނަކީ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ

ްރަޝީދުްއަޙ� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތ.އަތޮޅު ްޝަފީޤ�.  2870މަދު

ްމާލޭގެް ްނަޝީދު. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ޙަސަނ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދ.އަތޮޅު ްއިސ�މާޢީލ�. ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްރިޔާޟ�. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު

ނޑަށ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްލިސ�ޓުގައި ްދެނ�ނެވި ްދެނ�މެ ްއާދެ، ރަޝީދު.

ްހުވަދުއަތޮޅުް ްނެތީމާ ްދެނ�ނެވިފައި ްމެނ�ބަރެއ� ްއޮތ�  2875ފާހަގަކުރެވިފައި

ްޢަބ�ދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއޮތީްهللا ްފުރުޞަތު ްއޭނާއަށ� ޖާބިރު.

ްއިބ�ރާހީމ�ްޠާހިރަށ�ފަހު.ްދެނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ސ�ޓް�ލިް،އައ�ޑުއަތޮޅު

ްހަމަްމިދެނ�ނެވިގޮތަށ�ްދެނ�ނެވިފަ�ައިްއެްފުރުޞަތުްއަރުވާނަނ�.ް
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ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖަލ�ސާއަށ74ް�ްއާދެ، ވަނަ

ްއަދިް ްދަނ�ނަވަމުނ� ްޝުކުރު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވަޑައިގެނ�ދެއ�ވި

ްތިދެއ�ް ްދެން�މިއަދުގެ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްޝުކުރު ްއެއ�ބާރުލެއ�ވުމަށ�ވެސ� ވި

ވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ�ވެސ�ްދަނ�ނަވަނ�.ް  2885ްއޮނ�ނަްޖަލ�ސާއަ�ަށް�
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